
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:        /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2021 

V/v triển khai thực hiện văn bản 
tăng cường tổ chức đấu thầu trên 
Hệ thống mạng đấu thầu Quốc 

gia trong dịch COVID-19 

 

 
Kính gửi:  

 - Các đơn vị đại diện chủ đầu tư trên địa bàn thị xã; 

 - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 
thầu Quốc gia trong dịch COVID-19; 

Thực hiện Văn bản số 1615/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 30/08/2021 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 
thầu Quốc gia trong dịch COVID-19. Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị đại diện chủ đầu tư trên địa bàn thị xã; Chủ tịch 
UBND các xã, phường chủ động triển khai thực hiện ăn bản số 5680/BKHĐT-
QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 
1615/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 30/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 

2. Thủ trưởng các đơn vị đại diện chủ đầu tư trên địa bàn thị xã; Chủ tịch 
UBND các xã, phường phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
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