
 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu  

gói thầu: Thuê dịch vụ hệ thống giám sát quản trị vận hành  

hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hoạt động an toàn thông tin  
cho Trung tâm tích hợp dữ liệu ( NOSC) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình: số 1145/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 về việc phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông  

tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021; số 913/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc 

thuê dịch vụ hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng Công nghệ thông tin bảo 

đảm hoạt động an toàn cho Trung tích hợp dữ liệu (NOSC); số 1012/QĐ -UBND 

ngày 28/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch  

vụ hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng Công nghệ thông tin bảo đảm hoạt  

động an toàn cho Trung tích hợp dữ liệu (NOSC);  

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-STTTT ngày 02/3/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông Ninh Bình về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Thuê dịch vụ hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo 

đảm hoạt động an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu ( NOSC) ; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ 

hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hoạt 

động an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu ( NOSC). (Theo biểu đính kèm) 

          UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                      Độc lập - Tự do -Hạnh phúc          

            Số:        /QĐ-STTTT                 

 

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2022 



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

Điều 3. Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận   
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng CNBCVT; 
- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu :VT, VP.                         

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

   Đoàn Thanh Hải 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



Biểu mẫu : 02/CKTC-ĐTXD 

CƠ QUAN: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CÔNG KHAI VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STTTT ngày    /6/2022 của STTTT) 

 
Đơn vị: Đồng 

Stt 
Tên gói thầu/Nhà 

thầu trúng thầu 

Giá gói thầu được 

duyệt 
Giá dự thầu Giá trúng thầu Giá ký hợp đồng 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

Dự án: Thuê dịch vụ 

hệ thống giám sát 
quản trị vận hành hạ 

tầng công nghệ 
thông tin bảo đảm 

hoạt động an toàn 
thông tin cho Trung 

tâm tích hợp dữ liệu 
( NOSC) 

3.500.000.000 3.495.000.000 3.495.000.000 3.495.000.000  

- 
Nhà Thầu: Công ty 

Cổ phần Hanel 
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