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    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Ngày 22/4/2020, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công (Trung 

tâm) đã ban hành Văn bản số 78/TrTTCC-MSTT về việc đăng ký nhu cầu mua 

sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020 và các phụ lục 

số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo gửi qua đường bưu điện, hệ thống gửi nhận 

văn bản cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; đồng thời đăng tải tại http://sotaichinh.hatinh.gov.vn mục minh bạch 

thông tin. 

Để tổ chức thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 

đợt 2 năm 2020 kịp thời đúng quy định, Trung tâm kính đề nghị các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã có nhu cầu mua 

sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung thực hiện đăng ký theo hướng 

dẫn tại văn bản nêu trên, tổng hợp gửi về Trung tâm trước ngày 15/5/2020 để 

thực hiện các bước tiếp theo. Nếu quá thời hạn này các đơn vị, địa phương không 

gửi về Trung tâm thì coi như không đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 

năm 2020. 

Kính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố, thị xã có nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 

trung quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;     

- Sở Tài chính;                 

- Phó Giám đốc STC (phụ trách); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc TrTTCC; 

- Lưu VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 
Lê Viết Cường 
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