
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:939/SKHĐT-KTN 

V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu, 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả và 
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm 
trong đấu thầu. 

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành; 
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - BQLDA các huyện, thành phố; 
 - Các chủ đầu tư dự án; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn     
đấu thầu. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và 
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; thực hiện chức năng nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về đấu thầu, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành 
phố; các chủ đầu tư dự án và các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh 
vực đấu thầu nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo những nội dung tại 
Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên; 
tổng hợp báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc; đề xuất các biện pháp xử lý 
nghiêm những vi phạm theo quy định; đồng thời thực hiện tuyên truyền rộng rãi  
các nội dung của Chỉ thị này. 

(Nội dung Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 26/3/2018 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư gửi kèm theo Công văn này)./.  
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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