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Số:         /TTCNTT&TT 

V/v Đăng tải Thỏa thuận khung thực hiện gói 

thầu “Mua sắm thiết bị tin học” thuộc dự toán 

mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học 

đợt 2 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 12 năm 2021     

  

 

 Kính gửi:   

   - Thời báo Tài chính Việt Nam; 

   - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

   - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua 

sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết 

bị tin học đợt 2 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TTCNTT&TT ngày 16/12/2021 của Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị tin học” thuộc dự toán mua 

sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 

trách nhiệm đăng tải Thỏa thuận khung ký kết giữa nhà thầu trúng thầu và đơn vị mua 

sắm tập trung. 

 Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu kính đề nghị Thời báo Tài chính Việt Nam, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh và 

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh đăng tải Thỏa thuận khung thực hiện gói thầu “Mua 

sắm thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 

năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” giữa Nhà thầu trúng thầu và đơn vị mua sắm 

tập trung (Nội dung được đăng tải: Thỏa thuận khung thực hiện gói thầu “Mua sắm 

thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 

2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” và các biểu mẫu đính kèm Thỏa thuận khung gồm: 



Phụ lục 01: danh mục hàng hóa; Phụ lục 02: Bảng mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng 

hóa; Phụ lục 03: Biểu mẫu hợp đồng Mua sắm tài sản, Biên bản nghiệm thu,bàn giao, 

tiếp nhận tài sản, Biên bản thanh lý hợp đồng.) trên trang Thông tin tài sản nhà nước, 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trang thông tin điện tử của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính 

mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Thời báo Tài chính Việt Nam,Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính (b/cáo);  

- Lưu VT, HC-TH.                                                                               

   

 

 

 Nguyễn Bảo Bình 
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