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V/v phối hợp tham mưu chủ trương  

xây dựng phần mềm đấu giá trực tuyến  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng  10  năm 2019 

Kính gửi: Viettel Hà Tĩnh - Chi nhánh Tập đoàn CN-VT Quân đội. 

 

Ngày 25/09/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 6373/UBND-NL2  

về việc xây dựng Đề án thực hiện đấu giá trực tuyến, trong đó giao Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu đề 

xuất UBND tỉnh chủ trương xây dựng phần mềm đấu giá trực tuyến. 

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành và Thỏa thuận hợp tác về việc 

ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và viễn thông tại Hà Tĩnh giai đoạn 

2017 – 2020 giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội (nay là Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội) và UBND tỉnh Hà Tĩnh ký kết ngày 05/9/2017; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Viettel Hà Tĩnh - Chi nhánh Tập đoàn 

CN-VT Quân đội (đơn vị đầu mối) đề xuất Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội quan tâm, cử cán bộ phối hợp với Sở khảo sát, lập thuyết minh chủ 

trương đầu tư trình UBND tỉnh cho dự án xây dựng phần mềm đấu giá trực 

tuyến cho tỉnh Hà Tĩnh.  

Để thực hiện thành công, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, Sở kính đề nghị Tập 

đoàn Viettel làm việc với Sở trước ngày 15/10/2019 để thống nhất các nội dung, 

phương án và kế hoạch thực hiện. 

Thông tin liên hệ: đồng chí Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT, Sở 

TTTT Hà Tĩnh; điện thoại 0985992525; email lvdung.stttt@hatinh,gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp thực hiện của Viettel Hà 

Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.  

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Ngọc Sơn, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Bùi Khắc Bằng, PVP Đoàn ĐBQH, HĐND 

và UBND tỉnh; 

- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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