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Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v báo giá truyền thông trên Đài
phát thanh và Truyền hình tỉnh thuộc
Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa”

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.
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;Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội; Nghị định
số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày
11/03/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giảm trừ dự toán ngân sách cấp
chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 9 tháng đầu
năm 2021, thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2022 và giao bổ sung dự toán chi ngân
sách nhà nước năm 2022 cho Sở Y tế và các huyện, thành phố để thực hiện các
nhiệm vụ phát sinh.
Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp báo giá
hoạt động truyền thông trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh để thực hiện xây
dựng kế hoạch đấu thầu của Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” như sau:
1. Xây dựng và phát sóng 01 phóng sự chuyên đề thực hiện “Đề án khám
chữa bệnh từ xa ” thời lượng 20 phút; phát sóng 02 lần/phóng sự.
2. Xây dựng và phát sóng bài phổ biến nội dung “Đề án khám chữa bệnh
từ xa” trên sóng phát thanh (thời lượng 3 phút, khung giờ phát 20h00 - 21h00,
phát 03 lần/bài); phát sóng 02 lần.
Bản chào giá của các đơn vị xin gửi về Sở Y tế Lạng Sơn, số 50 Đinh
Tiên Hoàng Thành phố Lạng Sơn trước ngày 7/5/2022.
Nếu cần trao đổi xin liên hệ đồng chí Phạm Đức Cơ Trưởng phòng Nghiệp
vụ Y-Dược Sở Y tế, điện thoại 0912111143./.
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