
 

Kính gửi:  

- Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; 

- Thời báo Tài chính Việt Nam. 

 

Thực hiện quy định pháp luật về việc công khai thông tin mua sắm tài sản 

công, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị Quý cơ 

quan cho đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Mua sắm tập trung 

Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 thuộc dự toán Mua sắm tập trung Máy móc, 

thiết bị văn phòng năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (thuộc 

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa) và Trang Thông tin điện tử 

về tài sản Nhà nước (thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan. 

Gửi kèm theo: 

1. Quyết định số 155/QĐ-ĐG ngày 24/5/2022 của Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà 

thầu, gói thầu số 1: Mua sắm tập trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 ; 

2. Kết quả lựa chọn nhà thầu được trích xuất từ Hệ thống Mạng Đấu thầu 

quốc gia./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, MSTT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bích Phượng 
 

  
 

SỞ TƯ PHÁP KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM DV ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
[[ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 158/ĐG Khánh Hòa, ngày  24   tháng  5  năm 2022 

V/v công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu,  

gói thầu số 1: Mua sắm tập trung  

Máy điều hòa nhiệt độ năm 2022 
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