
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-VP Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp thảo luận về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ 

tục các bước lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc giao Văn phòng 

UBND tỉnh chủ trì thảo luận, thống nhất với các sở, ngành liên quan về sự cần 

thiết, thẩm quyền ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục các bước lựa chọn nhà 

thầu trong mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, Văn phòng UBND tỉnh trân 

trọng kính mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan dự họp như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Thanh tra, Kế hoạch 

và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nội dung: thảo luận về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành và hình thức 

văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục các bước lựa chọn nhà thầu trong mua sắm 

tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Sở Tài chính đề xuất tại Công văn số 2811/STC-

HCSN ngày 28/10/2022. 

(Tài liệu có liên quan gửi kèm trên Hệ thống VNPT - iOffice). 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 14/11/2022 (thứ Hai). 

4. Địa điểm: phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

Để cuộc họp đạt hiệu quả, thống nhất cao, đề nghị lãnh đạo các cơ quan 

nghiên cứu quy định hiện hành, tham khảo tình hình thực tiễn tại các tỉnh để tham 

gia ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./. 

 
Nơi nhận:                             
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, TTTT; 

- Lưu: VT, KT (MTH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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