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GIẤY MỜI 

Tham gia khóa đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác đấu thầu qua 

mạng theo lộ trình tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kịp thời cập nhật kỹ năng, nội dung mới của Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia; nâng cao năng lực cho các cơ quan, chủ đầu tư, tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong đấu thầu, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu thực hiện 

qua mạng. Trên cơ sở kết quả tổng hợp đăng ký của các cơ quan và doanh 

nghiệp theo nội dung Công văn số 180/SKHĐT- QLĐTC ngày 01/02/2021 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc 

gia tổ chức các khóa đào tạo “ Đấu thầu cơ bản” với các nội dung như sau: 

1. Nội dung: Đào tạo tập huấn đấu thầu cơ bản. 

2. Thời gian tổ chức khóa đào tạo: Bắt đầu từ 8 giờ, 00, ngày 07/5/2021 

đến hết ngày 9/5/2021 (03 ngày: Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật) 

3. Địa điểm: Hội trường 402, tầng 04, Nhà khách Tỉnh ủy phố Cửa Nam 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Thành phần mời tham dự: 

- Các học viên thuộc các cơ quan, đơn vị đã đăng ký và được tổng hợp tại 

Công văn số 180/SKHĐT- QLĐTC ngày 01/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. 

- Các Sở, UBND các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án, các phòng 

Tài chính – Kế hoạch các huyện, nếu có nhu cầu có thể cử thêm công chức, viên 

chức, người lao động tham dự khóa đào tạo. 

( Danh sách các đơn vị đăng ký kèm theo) 

5. Nguồn kinh phí:  

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 70% chi phí đào tạo. 

- Các học viên tham dự học đóng góp 30% chi phí đào tạo, tương đương 

400.000 đồng. 

Để khóa đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 

Quý học viên nhập học đúng thời gian quy định; mang theo máy tính sách tay, 

cài hệ điều hành window 7 trở lên để thực hành; chứng minh nhân dân phô tô và 

02 ảnh 3x4 để làm chứng chỉ. 



 (Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Dương Thời Cán, Số điện thoại: 

0253.816.815/0986.484.555; hoặc EMAIL: ttxtdt.ls@gmail.com). 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:               
- Như thành phần mời dự; 

- Lãnh đạo sở; 

- Văn phòng sở; 

- Lưu: VT, TTXTĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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