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Sông Hinh, ngày       tháng    năm 2022 

V/v mời tham gia gói thầu 02TV: Tư vấn 

thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc 

dự án “Mua sắn trang thiết bị phục vụ hội 

nghị trực tuyến” 

 

 

 

Kính gửi: Quý đơn vị tư vấn 

 

Hiện nay, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh chuẩn bị thực hiện 

Gói thầu số 02TV: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án “Mua 

sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến” theo Quyết định số     11/QĐ-VHTT 

ngày 07/9/2022 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về việc phê duyệt dự toán 

chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực 

tuyến”; Quyết định số 12/QĐ-VHTT ngày 07/9/2022 của Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến”; 

Để thực hiện đúng theo quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Sông Hinh kính mời các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin tham gia thực hiện Gói thầu số 02TV: Tư vấn thẩm tra Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật thuộc dự án “Mua sắm trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến”. 

Quý đơn vị quan tâm xin phúc đáp bằng văn bản, đồng thời gửi kèm 01 bộ hồ 

sơ năng lực của đơn vị mình về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh 

trước ngày 08/10/2022. 

Địa chỉ số 15 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên, Điện thoại: 02573.859039 - Email: pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn. 

Trần trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;           

- Cồng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT+HSCT. 

              TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

                 

Nguyễn Như Đông 
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