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Số:         /TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Hủy thầu gói thầu số 5: Mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 thuộc dự án mua sắm tập trung hóa chất, 

sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021  

 

Kính gửi: Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộỉ, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu thuộc dự án mua sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-SYT ngày 09/4/2021 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc hủy thầu gói thầu số 5: Mua sắm sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  

 Sở Y tế Lạng Sơn thông báo hủy thầu gói thầu số 5: Mua sắm sinh phẩm 

y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 thuộc dự án mua 

sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. 

Lý do hủy thầu: Sau 01 lần gia hạn thời điểm đóng thầu vẫn không có nhà 

thầu tham gia dự thầu, hủy thầu theo khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13. 

Sở Y tế Lạng Sơn thông báo để các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh và các 

nhà thầu biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Website Sở Y tế; 

- Website muasamcong.mpi.gov.vn                                      
- Lưu: VT, KHTC(ĐTV). 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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