
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-KHTC 
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua 

sắm tập trung tỉnh Điện Biên đợt 1 năm 2019 

Điện Biên, ngày       tháng 7 năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ  uyết định số  4 / Đ-UBND ngày 30/6/2016 c a UBND tỉnh 

Điện Biên v  việc c ng bố danh m c tài sản mua sắm tập trung và ph n c ng 

đ n vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ  uyết định số 478/ Đ-UBND ngày 30/5/2019 c a UBND tỉnh 

Điện Biên v  việc phê duyệt Kế hoạch và kinh phí mua săm tài sản tập trung đợt 

I năm 201 ; 

Căn cứ  uyết định số  1 / Đ-STTTT ngày 11/7/2019 c a Sở Th ng tin và 

Truy n th ng v  việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và 

lắp đ t thiết bị văn ph ng tỉnh Điện Biện đợt 1 năm 2019 thuộc kế hoạch và kinh 

phí mua sắm tài sản tập trung đợt I năm 2019, 

Sở Th ng tin và Truy n th ng th ng báo đến các c  quan, đ n vị kết quả 

lựa chọn nhà thầu khung thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung tỉnh Điện 

Biên đợt 1 năm 2019 với các nội dung sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu: LD Thanh Oánh (OSHHT). Địa chỉ: Tổ dân 

phố 6, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Ph , tỉnh Điện Biên. 

2. Tài sản mua sắm tập trung: Th ng tin số lượng, ch ng loại tài sản quy 

định chi tiết trong Thoả thuận khung mua sắm tập trung số 03/2019/TTK-

STTTT- LD Thanh Oánh (OSHHT) ngày 11/7/2019 giữa Sở Th ng tin và 

Truy n th ng tỉnh Điện Biên - LD Thanh Oánh (OSHHT) gửi kèm theo Th ng 

báo này. 

3. Tổ chức thực hiện: Căn cứ Th ng báo này, đ  nghị các c  quan, đ n vị 

phối hợp với Nhà thầu trúng thầu triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung 

theo quy định. 

Sở Th ng tin và Truy n th ng tr n trọng th ng báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- LD Thanh Oánh (OSHHT); 

- Báo đấu thầu; 

-Trang TTĐT v  TSNN - C c  uản lý C ng 

sản, Bộ Tài chính; 

- BBT website http://dic.gov.vn; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam 
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