
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-SYT 

 
Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự mở Hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu Mua sắm tập trung thuốc  

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh năm 2022 
 

Kính gửi:  

  - Phòng Khoa giáo - Văn xã, UBND tỉnh; 

  - Sở Tài chính; 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 

 Thực hiện Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 

mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022. 

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thực hiện các bước trong 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên, Sở Y tế trân trọng kính mời 

các cơ quan, đơn vị liên quan tới dự buổi mở Hồ sơ đề xuất về tài chính các gói 

thầu mua sắm tập trung thuốc, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Phòng Khoa giáo - Văn xã, UBND tỉnh:  01 đại biểu. 

- Sở Tài chính:      01 đại biểu. 

- Sở Kế hoạch & Đầu tư:     01 đại biểu. 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh:     01 đại biểu. 

- Sở Y tế: Thành viên Bên mời thầu; phòng Nghiệp vụ Y- Dược. 

2. Thời gian: 14 giờ 0 phút ngày 19 tháng 9 năm 2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà C, Sở Y tế Lạng Sơn, số 50 đường 

Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Kính mời đại biểu tham dự đúng thời gian để buổi mở thầu thành công./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng: VP, NVYD, KHTC, TTr (th/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- PGĐ Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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