
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 9 năm 2021 
V/v cung cấp dịch vụ truyền 

thông trên Đài Phát thanh & 

Truyền hình tỉnh thuộc Đề án 

"Khám, chữa bệnh từ xa" 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ truyền thông  

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ 

sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bô ̣Y tế về viêc̣ quy 

điṇh môṭ số nôị dung trong đấu thầu trang thiết bi ̣y tế taị các cơ sở công lâp̣; 

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-SYT ngày 06/9/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ truyền 

thông trên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh thuộc Đề án "Khám, chữa bệnh 

từ xa"; 

Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực dịch vụ truyền thông trên Đài 

Phát thanh & Truyền hình tỉnh thuộc Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" được phê 

duyệt tại Quyết định số 2632/QĐ-SYT ngày 06/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ truyền 

thông trên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh thuộc Đề án "Khám, chữa bệnh từ 

xa". Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia với KHLCNT số 20210913591, ngày đăng tải 07/9/2021. 

Thông tin yêu cầu về báo giá dịch vụ truyền thông trên Đài Phát thanh & 

Truyền hình tỉnh thuộc Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" được đăng tải trên trang 

thông tin của Sở Y tế tại địa chỉ https://soyt.langson.gov.vn/en/node/5079.  

Báo giá của các nhà thầu đề nghị gửi về Sở Y tế theo địa chỉ: 50 Đinh 

Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn trước 15 giờ 00 ngày 16 

https://soyt.langson.gov.vn/en/node/5079


tháng 9 năm 2021. Sở Y tế sẽ tiến hành xem xét năng lực của các nhà thầu và 

mời vào thương thảo hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, Sở Y 

tế sẽ phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ 

định thầu. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần cung cấp thông tin, xin liên hệ 

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

thoại: 0985506316 - Email: thloc@langson.gov.vn./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(THL).                

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 

  

mailto:thloc@langson.gov.vn


Đơn vị nhận văn bản: 

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

Đ/c: Số 9 đường Hoàng Văn Thụ -  Phường Chi Lăng - TP Lạng Sơn 

2. Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Đông Phương 

Đ/c: Số 14, ngõ 83 Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội. 

3. Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông và Sản xuất thương mại Hoàng 

Trang. 

Đ/c: Số 266 Đường Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng 

Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. 


		2021-09-13T09:50:09+0700


		2021-09-13T10:16:12+0700


		2021-09-13T10:16:12+0700


		2021-09-13T10:16:12+0700




