
UBND HUYỆN SÔNG HINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:        /PVHTT 

V/v mời tham gia chỉ định thầu gói thấu 

01HH: “Mua sắm hàng hóa” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Sông Hinh, ngày     tháng    năm 2203 

 

 

                      Kính gửi: Quý doanh nghiêp, nhà thầu. 

  

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

Gói thầu số 01HH: Mua sắm hàng hóa theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 

02/02/2023 của UBND huyện Sông Hinh “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu thuộc Dự án 6, Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; 

Để thực hiện đúng theo quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

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

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh kính mời các tổ chức, doanh nghiệp 

có năng lực, kinh nghiệm tham gia chỉ định thầu Gói thầu số 01HH: “Mua sắm hàng 

hóa”. 

Quý doanh nghiệp, nhà thầu 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 trước ngày 14/02/2023;  

Địa chỉ số 15 Trần Hưng Đạo, TT. Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên, ĐT: 02573859039 - 02573.505773 Email: pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;           

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT+HSDA6. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Đông 
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