
 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:              /SKHĐT-TĐ 
V/v báo cáo tình hình thực hiện  

công tác đấu thầu năm 2021 

                     Hà Nam, ngày          tháng 12 năm 2021 

                                           

  Kính gửi:  

    - Các Sở, Ban, Ngành;  

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Các Ban quản lý dự án; 

    - Các Chủ đầu tư. 
     

            

 Thực hiện Văn bản số 9024/BKHĐT-QLĐT ngày 21/12/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 

2021. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan báo cáo về tình hình thực hiện công 

tác đấu thầu năm 2021 đối với các gói thầu, dự án thuộc trách nhiệm của đơn vị 

quản lý, theo dõi và thực hiện.         

(Đề cương và biểu mẫu báo cáo các đơn vị tải về theo địa chỉ: 

https://skhdt.hanam.gov.vn/Pages/default.aspx) 

  Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

22/01/2022 theo 2 hình thức:  

 - Gửi trực tiếp bằng văn bản (gồm phần nội dung báo cáo và phần tổng hợp 

số liệu). 

 - Gửi file word (nội dung báo cáo) và file excel (phần thống kê số liệu Biểu 

2.1 đến Biểu 2.8) vào địa chỉ email: dungxdk48@gmail.com. 

 Trong quá trình thực hiện tổng hợp và báo cáo, nếu có vướng mắc, khó khăn 

đề nghị trao đổi và liên hệ với Đ/c Dương Tuấn Dũng, điện thoại: 0974.398.118. 
 

 Rất mong nhận được sự phối hợp của đơn vị./. 
 

               Nơi nhận: 

               - Như kính gửi; 

               - UBND tỉnh (để b/c) 

               - Các phòng NV, TT (để p/h); 

               - Lưu: VT, TĐ&GSĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Phúc 
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