
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

       Số:  1213 /SKH-TH                          Quảng Trị, ngày  17 tháng 6 năm 2022 
V/v góp ý dự thảo Luật Đấu thầu  

(sửa đổi)  

                           

                            Kính gửi:  

                                            - Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; 

                                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

                                            - Chủ đầu tư các chương trình, dự án. 

 

                                                   

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3975/BKHĐT-QLĐT ngày 

15/6/2022 về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). 

         Thực hiện nhiêm vụ được Ủy ban nhân tỉnh giao tại Văn bản số 

2775/UBND-CN ngày 17/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, 

Ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư các 

chương trình, dự án tham gia góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Toàn văn 

bản mềm của Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia và tại Trang thông tin điện tử Sở kế hoạch và Đầu tư 

(địa chỉ: dpi.quangtri.gov.vn – Chuyên mục lấy ý kiến dự thảo văn bản).   

         Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan xin gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư trước ngày 24/6/2022, kèm theo file mềm nội dung góp ý theo địa chỉ 

email: lecongcan@quangtri.gov.vn để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

UBND tỉnh theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:                      KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng: KTN, KGVX, DNHTĐT, TTr;                                                                                         
- Lưu: VT, TH.                                                                          

                                     

                                                                                 Phạm Văn Nghiệm  
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