
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  
  

Số:        /TTYT          TP Cao Lãnh, ngày       tháng 6 năm 2022 
V/v tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ 

nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản” và 

“Đấu thầu nâng cao”   

 

 

 

Kính gửi: Các khoa, phòng 

 

 

Thực hiện Công văn số 2315/SYT-TCCB ngày 09/6/2022 của Sở Y tế về 

việc tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản” và “Đấu 

thầu nâng cao”. 

Trung tâm Y tế đề nghị Thủ trưởng các khoa, phòng triển khai đến tất cả 

viên chức liên quan đến công tác đấu thầu biết, có nhu cầu cập nhật kiến thức về 

nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản” và “Đấu thầu nâng cao”. Lập danh sách đăng ký 

tham gia bồi dưỡng gửi về phòng Hành chính - Tổng hợp (Có danh sách kèm 

theo). 

- Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Kinh phí: Tự túc. 

(Đính kèm Công văn số 2315/SYT-TCCB ngày 09/6/2022 của Sở Y tế về 

việc tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ “Đấu thầu cơ bản” và “Đấu 

thầu nâng cao”). 

Đề nghị các Khoa, Phòng thực hiện tốt theo nội dung công văn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Trung tâm (b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trương Quốc Dũng 
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