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Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2021  

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:  
Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH Công nghệ Đức Khánh (Nhà thầu) 

                             (Số 131, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà,  

                            thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). 

 

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-STP ngày 07/12/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 
Tuyên Quang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chuyển đổi 
dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021. 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo đến đơn vị tham gia đấu thầu, kết 
quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch 
cho Sở Tư pháp năm 2021, nội dung cụ thể như sau: 

1. Nhà thầutrúng thầu 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Đức Khánh; địa chỉ: 
số 131, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang. 

- Mã số thuế: 5000801834 

- Giá dự thầu: 479.169.412 đồng. 

- Giá trúng thầu: 479.169.000 đồng.  

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Nhà thầu không trúng thầu và lý do không trúng thầu: không có. 

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Đề nghị Công ty TNHH Công 
nghệ Đức Khánh đến trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: Đường 17/8 
phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Điện thoại: 
02073.822.831; Fax: 02073.922187.)  để hoàn thiện ký kết Hợp đồng trong vòng 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (thông báo); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Website STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, BT&HCTP (N.T.Hoà). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược  
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