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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm  

báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin 

và Truyền thông;  

Căn cứ Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan quản lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-STTTT ngày 30/12/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống 

phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 15/012021, 

gói thầu Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử 

trực tuyến; 

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 15/012021, gi a Sở Thông 

tin và Truyền thông Hà Tĩnh và Công ty cổ phần phần mềm Mây Việt; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Tổ trưởng tổ thực hiện nhiệm vụ 

“Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực 

tuyến”.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần 

mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến” với những nội dung 

chủ yếu sau đây:    
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1. Tên nhà thầu trúng thầu: 

Công ty Cổ phần phần mềm Mây Việt, có địa chỉ tại số 34, đường Phạm 

Ngũ Lão, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

2. Giá trúng thầu: 265.000.000  đồng 

(Bằng ch : Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn). 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày (Tính từ ngày Hợp 

đồng có hiệu lực, kể cả ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật). 

Điều 2. Căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Văn phòng 

Sở, Tổ quản lý thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và 

đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến” chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Sở, Tổ quản lý, Công ty cổ phần phần mềm Mây Việt 

và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổ CGĐT; 

- Lưu: VT, CNTT1. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Nguyễn Công Thành 
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