
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày      tháng  năm 2020 
V/v triển khai thực hiện Chỉ 

thị tăng cường công tác đấu 

thầu nhằm đảm bảo cạnh 

tranh, công khai, minh bạch 

và hiệu quả trong ngành y tế 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện 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, 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. Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của 

pháp luật về đấu thầu, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-BYT ngày 

01/10/2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, 

minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế. 

Sở Y tế triển khai và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng Chỉ thị số 20/CT-

BYT tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh 

bạch và hiệu quả trong ngành y tế. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với 

Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế, số điện thoại: 

0205.3812936 hoặc 0985506316 - Email: thloc@langson.gov.vn hoặc 

tranhoangloc@gmail.com). 

(Chỉ thị số 20/CT-BYT của Bộ Y tế được gửi kèm theo văn bản này) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng ban Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(THL).                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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