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Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

 

 
                           Kính gửi: Quý cơ quan/ doanh nghiệp. 

 

   

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể, lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai 
đoạn 2016-2025; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu 
thầu Quốc gia; Công văn số 73/UBND-KTN ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh 
về triển khai Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt 
động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 

Thực hiện đào tạo khóa học đấu thầu qua mạng theo nội dung Công văn 
số 235/SKHĐT- KTN ngày 9/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở 
tổng hợp danh sách các đơn vị đã đăng ký, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 
Sơn thông báo thời gian và địa điểm tổ chức khóa đào tạo như sau: 

1.Thời gian: 02 ngày (02,03/6/2018) 

- Thời gian khai giảng: 08 giờ ngày 02/6/2018 

2. Địa điểm: Hội trường B2, tầng 02, Khu B, nhà Khách Tỉnh ủy, phố 
Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung: (Có đề cương gửi kèm). 

4. Giảng viên: Là các chuyên gia của Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc 
gia thuộc Cục quản lý đấu thầu. 

5. Kinh phí: 1.200.000 đồng/học viên (Bao gồm chi phí tham gia, tài 
liệu), không bao gồm các chi phí ăn, ở đi lại trong quá trình tham gia khóa học. 

Để khóa đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện đúng các 
quy định về đấu thầu trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề nghị các 
đơn vị cử người tham gia khóa học theo đúng danh sách đã đăng ký (danh sách 
cụ thể gửi kèm). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Địa chỉ: Số 02, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc gửi EMAIL theo 
địa chỉ: TTXTDT.LS@gmail.com. 



Số điện thoại: 0253.816.815 – DĐ: 0983.122.220 ( Đ/c Tuấn) 

Lưu ý: Các học viên đến tham dự khóa học cần mang theo máy tính sách tay 
để thực hành tại lớp. 

 
 Nơi nhận:               
-Như trên; 
-Lãnh đạo sở; 
-Văn phòng sở; 
-Lưu: VT, TTXTĐT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Đã ký 
 
 

Phùng Thị thanh Nga 
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