
 

 

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 5 năm 2021 

V/v lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 

sắm bàn ghế giáo viên, học sinh 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Xem xét Công văn số 73/NLĐN ngày 12/4/2021 của Công ty TNHH Nhật 

Linh Đà Nẵng về việc kiến nghị xem xét dừng kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu số 3: Mua sắm bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh cho các trường phổ 

thông, khối Trung tâm giáo dục thường xuyên (trường phổ thông dân tộc bán trú 

và các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú thuộc vùng 

dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; Trung tâm giáo dục thường 

xuyên 1, 2); Báo cáo số 1097/BC-SGDĐT ngày 23/4/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc xem xét nội dung đề nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu mua sắm bàn ghế giáo viên, học sinh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với nội dung báo cáo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 

Báo cáo trên. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện quy trình lựa chọn 

nhà thầu gói thầu số 03: mua sắm bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh cho các 

trường phổ thông, khối Trung tâm giáo dục thường xuyên (trường phổ thông dân 

tộc bán trú và các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú 

thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; Trung tâm giáo 

dục thường xuyên 1, 2) bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp 

luật hiện hành. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát các nội dung, trả lời kiến nghị 

của Công ty TNHH Nhật Linh về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu trên theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Công ty TNHH Nhật Linh; 

- 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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