
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-KGVX 

V/v kiểm tra thông tin báo chí đưa 

tin về hoạt động đấu thầu qua mạng 

trên địa bàn tỉnh  

Gia Lai, ngày         tháng  7  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:     

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn số 94-BC/BTGTU ngày 

15/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổng hợp một số thông tin của báo chí 

về Gia Lai; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát các thông tin báo đăng tải, phản 

ánh về những bất cập trong việc thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa tỉnh; triển 

khai thực hiện công tác quản lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền được giao; đối 

với những nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, cho ý kiến. Văn bản báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

30/7/2021. 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn 

vị liên quan  biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các PVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, KTTH, KGVX. 

 

 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Công Hoài 
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