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Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2021  
 

QUYẾT ĐỊNH 

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 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

  

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

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ tài 
chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội  nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết 

về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, 

chào hàng cạnh tranh; 

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 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

  Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; 
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Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh mục và dự 

toán kinh phí Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chuyển 

đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số 1.12/BC-HC ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Công ty 

Cổ phần tư vấn Hoàng Cường về việc đánh giá E-HSDT gói thầu: Chuyển đổi dữ 
liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Căn cứ Biên bản thương thảo Hợp đồng ngày 03 tháng 12 năm 2021 giữa 
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông về gói thầu: 

Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số 612/BC-CNTĐ ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Công 

ty Cổ phần tư vấn và quản lý đầu tư công nghệ Thủ Đô về thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp 

năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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, với nội dung, như sau: 

1. Tên gói thầu: Chuyển đổi dữ liệu và số hóa sổ hộ tịch cho Sở Tư pháp 
năm 2021.  

2. Đơn vị trúng thầu:  

Tên đơn vị 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.  

3. Giá trúng thầu: 479.169.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi chín 

triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn đồng). 

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1536/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang. 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

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

Điều 2. Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này,  Công ty TNHH Công nghệ Đức Khánh có trách nhiệm ký kết hợp đồng 
với Chủ đầu tư và thực hiện các công việc theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp; Giám 

đốc Công ty TNHH Công nghệ Đức Khánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo);                         
- Sở Tài chính;  
- Kho bạc Nhà nước; 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Như Điều 3 (Thực hiện);  
- Website STP (đăng tải); 
- Lưu: VT, BT&HCTP (N.T.Hoà).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Thược 
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