
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 5 năm 2021 

V/v cung cấp dịch vụ tư vấn  

lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, 

vật tư xét nghiệm Real-time PCR 

đợt 2 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật 

Đấu thầu;  

Thực hiện Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất và vật tư 

làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-

19 đợt 2 năm 2021 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải thông tin trên 

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số: 20210520791-00). Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn đang thực hiện các bước trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. 

Sở Y tế thông báo và kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ, đủ 

năng lực và kinh nghiệm thực hiện tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa 

chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo 940/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. Các Văn bản/Thư bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn 

của các nhà thầu đề nghị gửi về Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn trước 16 giờ 00 ngày 

14/5/2021 qua địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần làm rõ, xin liên hệ với ông 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). 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(THL).                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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