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THÔNG BÁO 

Về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn các loại 

theo phương thức tập trung năm 2020 

  

Ngày 03/11/2020, Trung tâm Mua tài sản công thuộc Sở Tài chính Bình 

Thuận ban hành Công văn số 304/TTMTSC-NV, thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua sắm máy vi tính để bàn các loại theo phương thức tập trung 

năm 2020; 

UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn 

thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu Công văn số 

304/TTMTSC-NV ngày 03/11/2020 của Trung tâm Mua tài sản công trên mạng 

Internet, tại địa chỉ: http://phanthiet.binhthuan.gov.vn để triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc; kịp thời báo 

cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng 

hợp) biết, chỉ đạo giải quyết./.  

 

Nơi nhận:                              
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP – Nguyễn Nam Long; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP; 

- Các trường học trực thuộc TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh, Phó Chánh VP; 

- Đơn vị trúng thầu; 

- Quản trị mạng đăng tải trên TTTĐT; 

- PCT. UBND tp; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, Kto, VX (L). 

 

                                                                                           

 
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Trung Trinh 
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