
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v xem xét nội dung đề nghị 

liên quan đến hồ sơ mời thầu 

Chương trình Sữa học đường 

giai đoạn 2019 - 2021 

 
Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 01/2021/CV-DLM ngày 

04/01/2021 của Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt về việc kiến nghị việc trả lời đề nghị 

làm rõ hồ sơ mời thầu Sữa học đường tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

001/2021/CV/THMF ngày 04/01/2021 của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH 

về việc kiến nghị hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa 

học đường giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ 

phần sữa Đà Lạt, Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH tại các Công văn trên; báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 18/01/2021. 

(Công văn số 01/2021/CV-DLM và số 001/2021/CV/THMF gửi kèm theo 

qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, GD&ĐT; 

- Công ty CP Sữa Đà Lạt, Công ty CP 

  thực phẩm sữa TH; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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