
                                                                                   

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 
 

Số:         /CV-BDT 

V/v mời đơn vị tư vấn 

 lập hồ sơ mời thầu và đánh giá 

hồ sơ dự thầu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Vinh, ngày    tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Quý Công ty 

 

Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh đang triển khai gói thầu số 01  theo Quyết định số 

598/QĐ-STC ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân 

tộc tỉnh Trà Vinh. 

 Để chọn được đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) lĩnh vực công nghệ thông tin cho 

các cơ quan nhà nước, Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh kính mời Quý Công ty tham gia tư 

vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu 

về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh (thiết bị)”. Thông tin gói thầu đăng tại địa chỉ 

https://bandantoc.travinh.gov.vn/1452/39347/71277/thong-tin-dau-thau-mua-sam. 

Đề nghị Quý Công ty có năng lực và kinh nghiệm nêu trên, chuẩn bị hồ sơ gửi 

kèm công văn phúc đáp về Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh trước ngày 21 tháng  01 năm 
2022 theo địa chỉ: Số 10, Đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh. Số 

điện thoại 02943.852.478./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Kiên Ninh 
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