
 

 

      Kính gửi:.………………………………………………………….. 
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Qua kiểm tra thông tin thị trường và Hệ thống đấu thầu Quốc gia 

(https://muasamcong.mpi.gov.vn), được biết Quý Công ty là đơn vị đang kinh 

doanh trong lĩnh vực mua bán, sản xuất trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, 

hiện nay, Sở Tài chính đang thực hiện thủ tục mua sắm theo đề nghị của đơn vị 

trên địa bàn thành phố với dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh của Quý Công ty. Do 

đó, nhằm đảm bảo việc mua sắm khách quan, công bằng, minh bạch, tạo thu hút sự 

tham gia cạnh tranh rộng rãi của các đơn vị trên toàn quốc, Sở Tài chính thành phố 

Đà Nẵng kính mong Quý Công ty phối hợp cung cấp bảng báo giá (chào bán) đối 

với các tài sản tại Phụ lục chi tiết kèm theo
1
. 

Thông tin chi tiết cần trao đổi, Quý Công ty liên hệ cụ thể như sau: 

- Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Phòng Quản lý giá và công sản). 

- Địa chỉ: Tầng 7-8, Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Email: qlgiacongsan@danang.gov.vn  

- Điện thoại: 0236 3825945 

 Kính mong Quý Công ty có văn bản báo giá
2
 gửi về Sở Tài chính thành phố 

Đà Nẵng tại địa chỉ nêu trên trước ngày 19/8/2022, bản scan (có dấu đỏ) gửi về 

email: qlgiacongsan@danang.gov.vn. 

 Trân trọng cảm ơn! 
 

          
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GCS.12. 

KT.          

PHÓ          
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 File mềm chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài chính: http://www.taichinh.danang.gov.vn/, 

Mục Biểu Mẫu. 
2
 Địa chỉ báo giá theo thông tin liên hệ của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. Báo giá đảm bảo các thông tin về thời 

gian báo giá, thời gian hiệu lực của báo giá, ký tên, đóng dấu của Quý Công ty theo quy định. 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀ   HÍNH 

 ỘN  HÒA XÃ HỘ   HỦ N HĨA V ỆT NA  

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:          /STC-GCS             Đà Nẵng, ngày      tháng 8 năm 2022 
 V/v phối hợp cung cấp 

thông tin hàng hóa  

Trần Thủ 
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