
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM CNTTTT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-CNTTTT Sơn La, ngày      tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ  

thuộc Dự toán: Nâng cấp, duy trì phục vụ hệ thống thư điện tử công vụ 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội Nước CHXHXCN Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp quản 

lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 

118/2019/NQ-HĐND ngày 05/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 

Căn cứ Quyết định 302/QĐ-STTTT ngày 30/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-CNTTTT ngày 21/6/2022 về việc phê duyệt dự 

toán giá gói thầu: Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ thuộc 

Dự toán: Nâng cấp, duy trì phục vụ hệ thống thư điện tử công vụ; 

Theo đề nghị của bộ phận Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: Mua sắm nâng cấp, 

bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ 

Tổng giá trị gói thầu được phê duyệt: 150.000.000đ (bằng chữ: Một trăm năm 

mươi triệu đồng chẵn) 

1. Phần công việc đã thực hiện: 

Tư vấn thẩm định giá, số tiền: 3.000.000đ (bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) 

2. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
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Chi phí đăng báo đấu thầu, số tiền: 162.000đ (bằng chữ: Một trăm sáu mươi 

hai nghìn đồng) 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT, số tiền: 2.160.000đ (bằng chữ: Hai triệu 

một trăm sáu mươi nghìn đồng) 

- Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT, số tiền: 2.160.000đ 

(bằng chữ: Hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng) 

- Mua sắm, nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ, số tiền: 

142.518.000đ (bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu năm trăm mười tám nghìn 
đồng) 

(Chi tiết Phụ lục đính kèm) 

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước giao tại Quyết định số 302/QĐ-

STTTT ngày 30/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về giao dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022. 

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bộ phận hành chính 

tiến hành lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở TTTT (b/c); 

- Lưu: VT, HCLh. 

GIÁM ĐỐC  

 

 
 
 

Trần Thị Luyến 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự toán “Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần mềm thư điện tử công vụ” 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CNTTTT ngày       tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 Gói thầu số 1 (dịch vụ tư vấn)        

 
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh 

giá hồ sơ dự thầu 
2.160.000 

Vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
1 giai đoạn 1 

túi hồ sơ 

Quý 

III/2022 
Trọn gói 30 ngày 

2 Gói thầu số 2 (dịch vụ tư vấn)        

 
Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và 

kết quả lựa chọn nhà thầu 
2.160.000 

Vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022 

Chỉ định thầu 

rút gọn 
1 giai đoạn 1 

túi hồ sơ 

Quý 

III/2022 
Trọn gói 30 ngày 

3 Gói thầu số 3 (Mua sắm hàng hóa)        

 
Mua sắm nâng cấp, bảo trì phần 

mềm thư điện tử công vụ  
142.518.000 

Vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022 

Chào hàng 

cạnh tranh rút 

gọn (qua 

mạng) 

1 giai đoạn 1 

túi hồ sơ 

Quý 

III/2022 
Trọn gói 60 ngày 

Tổng giá trị gói thầu: 146.838.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm ba tám nghìn đồng) 
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