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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Phần 

mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh 

nghiệp” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính 

quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

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 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về  

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 

lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017, Thông tư số 

05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy 

định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh 

Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng 

Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Đắk 

Nông; 

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-STTTT ngày 03/6/2022 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án: 

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số và đô thị thông minh 

tỉnh Đắk Nông; 
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Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 058/BCDG-ĐN ngày 05/8/2022 

của Công ty TNHH MTV Tư vấn Công nghệ thông tin Đắc Ngân; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Tư vấn thương mại dịch vụ CNTT 

Gia Hưng tại Báo cáo thẩm định Kết quả đánh giá E-HSĐXKT số 24/BCTĐ-

GH, ngày 08 tháng 8 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Phần 

mềm Hệ thống chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển doanh 

nghiệp” thuộc dự án Xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số 

và đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, như sau:  

1. Nhà thầu: Công ty cổ phần tin học Tri Thức có tư cách hợp lệ và năng 

lực kinh nghiệm được đánh giá đạt và có số điểm kỹ thuật là 964 điểm. 

2. Nhà Công ty cổ phần tin học Tri Thức được tiếp tục xem xét, đánh giá 

Hồ sơ đề xuất về tài chính. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng CNTT; nhà thầu được phê duyệt và 

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

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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