
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

            SỞ Y TẾ 
 

     Số: 519 /SYT-KHTC 

Về việc rà soát sử dụng chứng 

chỉ đào tạo đấu thầu. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  An Giang, ngày 03  tháng 3  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc 

 

Theo Công văn số 310/SKHĐT-ĐT ngày 25/02/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc rà soát sử dụng chứng chỉ đào tạo đấu thầu, trong đó có nội dung:  

“… để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị Các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, bên mời thầu thực 

hiện rà soát việc sử dụng chứng chỉ đào tạo của các cá nhân tham gia hoạt động 

đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó đặt biệt lưu ý các cá nhân có 

chứng chỉ đào tạo đấu thầu do Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý kinh tế cấp. 

Trường hợp phát hiện các cá nhân sử dụng chứng chỉ đào tạo đấu thầu không 

đúng quy định (chứng chỉ đào tạo giả, mua bán chứng chỉ đào tạo đấu thầu 

được cấp khống…) thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định 

của pháp luật trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ”  

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát việc sử dụng chứng chỉ đào 

tạo của các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đặt biệt lưu ý các cá 

nhân có chứng chỉ đào tạo đấu thầu do Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý 

kinh tế cấp ((trụ sở tại số 4 TT6A, Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội do ông Mai Văn Khánh làm Giám đốc). 

Nhận được Công văn này, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chủ 

động rà soát và báo cáo về Phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 10/3/2020. 

Trân trọng kính chào!  

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Phòng: NV.Y, NV.Dược;  
- Lưu:VT, KHTC. 
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