
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số:           /SKHĐT-TĐGSĐT 
 

V/v chuyển đổi tài khoản người dùng 

sang Hệ thống mạng đấu thầu  

quốc gia mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

         Hà Tĩnh, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban quản lý dự án/Chủ đầu tư; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 6653/UBND-TH1 ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị có các tài khoản là bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở 

đào tạo (tổ chức tham gia hệ thống theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện quy 

trình chuyển đổi tài khoản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và biểu 

mẫu chỉnh sửa thông tin theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Có văn bản kèm theo). 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; tổ 

chức đăng tải quy trình chuyển đổi tài khoản theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành, địa phương để 

các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan biết, triển khai thực hiện; hoàn thành và 

báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/11/2022.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Văn bản số 4229/BKHĐT-

QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 6653/UBND-

TH1 ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh (Có các văn bản kèm theo) trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh Hà Tĩnh để các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan 

biết, triển khai thực hiện. 

3. Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh thông báo đến các Hội Doanh nghiệp 

cấp huyện và đăng tải Văn bản số 4229/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 6653/UBND-TH1 ngày 21/11/2022 của UBND 

tỉnh (Có các văn bản kèm theo) trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội để các 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có có liên quan biết, triển khai thực hiện. 



 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TĐGSĐT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

    Nguyễn Quang Linh 
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