
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:         /QĐ-KHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày     tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:                    

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

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

Căn cứ Văn bản số 04/UBND-VP4 ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh Ninh 
Bình phê duyệt;  

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây 
dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 28/01/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán dự án Nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 
tỉnh – Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-

STTTT ngày 21/02/2022 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã, và 
Báo cáo của Phòng Thẩm định và Giám sát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh – Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã, với nội dung chi tiết theo Phụ 

lục đính kèm. 
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Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu bổ sung (gửi đính kèm) để hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, căn cứ kế hoạch 

vốn cấp để tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu đảm bảo tuân thủ quy 

định hiện hành. 

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

Điều 4. Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, TĐ. 
                            DĐN  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Thị Thúy Ngần 
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PHỤ LỤC: 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH – XÂY DỰNG HỆ 

THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-KHĐT ngày      /3/2022 của Sở KH&ĐT) 

T 

T 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian 

bắt đầu 

tổ chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu: Lập 

HSMT và Đánh giá 

HSDT các gói thầu 

41,712 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Chỉ định 

thầu (theo 

quy trình 

rút gọn) 

 

Từ 

tháng 

3/2022 

Trọn 

gói 

60 ngày 

2 

Gói thầu: Xây dựng 

hệ thống thông tin 

nguồn cấp tỉnh 

(phần mềm nội bộ) 

1.559,658 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, qua 

hệ thống 

mạng đấu 

thầu Quốc 

gia 

01 giai 

đoạn 01 

túi hồ 

sơ 

Hoàn 

thành xong 

trước 

31/12/2023 

3 

Gói thầu: Xây dựng, 

cung cấp và lắp đặt 

thiết bị 

14.802,382 

4 
Gói thầu: Kiểm thử 

phần mềm 
158,659 

Chỉ định 

thầu (theo 

quy trình 

rút gọn) 

 10 ngày 

5 

Gói thầu: Chi phí 

đường truyền (Chi 

phí thuê bao dữ liệu 

điện thoại 

(vina/mobi/viettel) 

cho 408 cụm thu 

truyền thanh) 

493,680 

Chào hàng 

cạnh tranh 

(theo quy 

trình rút 

gọn, qua 

hệ thống 

mạng đấu 

thầu Quốc 

gia) 

 

Hoàn 

thành xong 

trước 

31/12/2023 

6 
Gói thầu: Giám sát 

triển khai dự án 
127,819 

Chỉ định 

thầu (theo 

quy trình 

rút gọn) 

 

Từ khi hợp 

đồng có 

hiệu lực 

đến hết 

thời gian 

bảo hành 

Tổng giá trị các gói thầu: 17.183,910 triệu đồng 

 


		2022-03-03T15:42:46+0700


		2022-03-03T16:31:18+0700


		2022-03-04T08:03:36+0700


		2022-03-04T08:24:32+0700


		2022-03-04T08:24:32+0700


		2022-03-04T08:24:32+0700




