
 

 UBND TỈNH TRÀ VINH 

TỔ MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG    

    

Số: 15/TB-TMS Trà Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2022 
  

 

THÔNG BÁO 
 Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 04: Mua sắm máy 

photocopy, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in  
 

 

Kính gửi: Liên danh Thi Trần - EITL 

 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TMS ngày 16/9/2022 của Tổ mua sắm tài sản 

công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 04: Mua sắm máy photocopy, máy 

vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in. 

Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh thông 

báo đến nhà thầu tham gia Gói thầu số 04: Mua sắm máy photocopy, máy vi tính 

để bàn, máy vi tính xách tay, máy in) danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật, cụ thể như sau: 

Tên nhà thầu: Liên danh Thi Trần - EITL 

Tổ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tỉnh Trà Vinh gửi đến 

Nhà thầu biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành viên TMS; 
- Thành viên Bộ phận giúp việc TMS; 
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng trên 
Cổng TTĐT tỉnh) ; 
- BBT Trang TTĐT Sở (đăng trên 
Trang TTĐT của Sở); 
- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

GIÁM ĐỐC  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Văn Nầy  
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