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THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Hệ thống phần mềm 

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

 

 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-STTTT ngày 15/01/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Tĩnh về việc 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”. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu trên với những nội dung sau: 

Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần phần mềm Mây Việt. 

- Địa chỉ: Số 34, đường Phạm Ngũ Lão, phường Cửa Nam, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Giá trúng thầu: 265.000.000đồng. 

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

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thông báo đến các nhà thầu tham 

dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Tĩnh để hoàn thiện và ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ ngày thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các nhà thầu tham dự đấu thầu; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng thông tin); 
- Báo đấu thầu; 

- Lưu:VT, VP2, TCGĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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