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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
Số:

2777

/ SYT-KHNV

Ninh Thuận, ngày

19

tháng07

năm 2019

V/v tiếp tục nhiệm vụ xét thầu
đấu thầu tập trung thuốc hồ sơ
đề xuất tài chính năm 2019.
Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận
- Các đơn vị trực thuộc có liên quan
Để triển tiếp tục nhiệm vụ của Tổ xét thầu đấu thầu tập trung thuốc năm
2019 (xét hồ sơ đề xuất tài chính), Sở Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh và các
đơn vị trực thuộc Sở có liên quan sắp xếp cho nhân viên của đơn vị là thành viên
Tổ xét thầu (được thành lập theo Quyết định số 1802/QĐ-SYT ngày 24/5/2019
của Sở Y tế) tập trung về Sở Y tế với thời gian, địa điểm, nội dung như sau:

1. Thời gian: từ ngày 23/7/2019 đến hết ngày 05/8/2019.
Thời gian làm việc trong ngày: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30
đến 17h00.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.
Riêng Bệnh viện Y Dược Cổ truyền đề nghị sắp xếp cho Bà Nguyễn
thị Lệ Uyên hỗ trợ chỉ dẫn các thành viên nhóm tin học sử dụng phần mềm
xét thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính khi có yêu cầu.
Rất mong Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho nhân
viên được tham gia đầy đủ thời gian quy định trên để Tổ xét thầu hoàn
thành nhiệm vụ đúng tiến độ thời gian./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng Sở;
- Thành viên Tổ xét thầu;
- Lưu: VT, Ds Lệ.
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