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Vi C6NO NO 

4, 

Trn NgQc TInh 

UBND TINH KIEN GIANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY D1) AN oAu TU Dc 1p — Tr do — Hanh phüc 
XAY DUNG CHUYEN NGANH 
DAN DVNG  VA CONG NGIIIV Kiên Giang, ngay/3 tháng 11 näm 2020 

S: 4%3/BQL-KHTH 
V/v phüc dáp Cong van so 

141/2020/DNTH ngày 9/11/2020 cüa 
Tap clii Doanh nghip và Thiwng 

hiu ye vic dê nghj cung cap thông 
tin 

KInh giri: Tap chI Doanh nghip và Thixong hiu 

Ngày 11/11/2020 Ban quân 1 dir an du tu xây dimg chuyên ngành dan 
diing và cong nghip tinh Kiên Giang nhn dixçic Cong van so 141/2020/DNTH 
ngây 9/11/2020 cüa Tp chI Doanh nghip và Thixcing hiu ye vic dê nghj cung 
cap thông tin các gói thâu thiêt bj thuc dr an Bnh vin Da khoa Kiên Giang. 

D& vâi các thông tin chung mt s gói thu thuc dir an Bnh vin Da 
khoa Kiên Giang Ban quân 1 dir an dã có phñc dáp tai  Cong van so 1 895/BQL-
KHTH ngày 30/10/2020. DOi vâi nhftng ni dung Tap  chI Doanh nghip và 
Thuong hiu yêu câu "Cung cap chthig tint thám djnh giá các gói thâu cüa don 
vj thám djnh giá, Quyét djnh phê duyt dy'toán các gói thâu" không dung ton 
chi, mic dIch hoat dng cüa Tp chi duçic cap phép. 

Ban Quãn 1 dr an du ti.r xây dirng chuyên ngành dan diving và cong 
nghip tinh Kiên Giang phüc dáp Cong van so 141/2020/DNTH ngày 9/11/2020 
cüa Tap  chI Doanh nghip và Thixang hiu theo các ni dung trêni 
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