
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 2957/SYT-KHTC 

V/v kết quả thực hiện mua 

sắm tài sản theo phương 

thức tập trung năm 2019 – 

gói thầu số 4. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang,  ngày   30   tháng  10  năm  2019 

Kính gửi:  

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm; 

- Trung tâm Giám định Y khoa;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

- Các Trung tâm y tế huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 608/TĐDVTC-DVTC ngày 25/10/2019 của Trung 

tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang về việc kết quả mua sắm 

thầu Gói thầu số 04,  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên hệ với nhà thầu Công ty Cổ phần phát triển 

Công nghệ cao để thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị máy vi tính để 

bàn, máy vi tính xách tay theo Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 

02/2019/TTK/TĐDVTC-HTD ngày 24/10/2019 – Gói thầu số 4: Mua sắm thiết 

bị máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản 

phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức va đơn vị cấp tỉnh năm 2019 giữa 

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần 

phát triển Công nghệ cao. 

(Chi tiết thiết bị Chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa trúng thầu theo Phụ lục 

01 và Danh mục đơn vị và giá trị mua sắm theo Phụ lục 02 kèm theo Thỏa thuận 

khung số 02/2019/TTK/TĐDVTC-HTD ngày 24 tháng 10 năm 2019) 

 Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình ký kết hợp đồng, đơn vị liên hệ 

với Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang (Ông Cao Chí 

Thiện – Phó Trưởng phòng Dịch vụ Tài chính – ĐT: 0909 176 009 hoặc Ông 

Cam Truyền Vũ Phong – Chuyên viên – ĐT: 0946 002 099) để được hướng dẫn. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trung tâm TĐ và DVTC; 

- Lưu: VT; KH-TC. 

Gửi kèm: 

- Công văn số: 608/TĐDVTC-DVTC; 

- Quyết định số: 595/QĐ-TĐDVTC; 

- Thỏa thuận khung  

số 02/2019/TTK-TĐDVTC-HTD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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