
  

 

  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:             /SKHĐT-ĐT              Bình Phước, ngày        tháng       năm 2022 

V/v hướng dẫn chuyển đổi tài khoản 

người dùng sang Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia mới 

 

                                       

   Kính gửi:      

       - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan  

         đến việc đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.       

 

 

Thực hiện Công văn số 3385/UBND-TH ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh về việc 

hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, 

kèm theo Công văn số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Để vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tương ứng theo quy định tại 

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 

chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý đơn vị quy trình 

chuyển đổi tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và biểu mẫu chỉnh sửa thông 

tin từ hệ thống cũ sang hệ thống mới (Cách thức thực hiện chi tiết gửi kèm Công văn số 

4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, P.ĐT (H). 
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