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HĐND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
VĂN PHỎNG HĐND-UBND
Số: n

/CV-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
đ ộ c lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Khương, ngày

ott>

tháng 5 năm 2022

V/v cung cấp thông tin kèm theo báo giá
máy tính bảng, máy tính xách tay.

Kính gửi:
- Trung tâm máy tính SHARP Lào Cai;
- Cửa hàng ông Tăng Ngọc Bá - thành phố Lào Cai;
- Cửa hàng ông Nguyễn Mạnh Hùng - TT Mường Khương.
- Các doanh nghiệp kinh doanh máy tính xách tay,
máy tính bảng trong toàn quốc.
Thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động của đại biểu HĐND huyện khóa
XVIII nhiệm kỳ 2021-2026. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy,
HĐND, ƯBND huyện về việc nhất trí cung cấp máy tính xách tay, máy tính
bảng phục vụ công tác chuyên môn cho đại biểu HĐND huyện
Để thuận tiện cho việc lựa chọn các dòng máy phù hợp với nhu cầu sử
dụng của các đại biểu HĐND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường
Khương kính đề nghị các Quý doanh nghiệp cung cấp thông tin kèm theo báo
giá của các loại máy tính xách tay, máy tính bảng, cụ thể như sau:
- Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, chip corei 5.
- Máy tính bảng, nhãn hiệu samsung.
- Các loại máy tính trên sản xuất năm 2021 trở lại đây.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá và yêu cầu phương thức thanh toán.
Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Khương cam kết chỉ sử dụng báo
giá của các Quý công ty cung cấp cho việc giới thiệu đến các đại biểu HĐND
huyện để lựa chọn mua máy tính theo nguyện vọng cá nhân. Không sử dụng báo
giá của các Quý đơn vị để tham gia, thực hiện các gói thầu có liên quan.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty và các cửa hàng tư nhân
trên địa bàn tỉnh và toàn quốc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử huyện MK;
- Kế toán VP;
- Lưu: VT.
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