
 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:              /QĐ-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Hà Tĩnh, ngày       tháng  10  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 

 “Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số một số ngành sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm chủ lực tỉnh Hà Tĩnh” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

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

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 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 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 Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc phê duyệt các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương 

mại điện tử quốc gia năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết 114/2018/NQ- HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SCT ngày 19/03/2021 của Sở Công Thương 

Hà Tĩnh về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;  

Căn cứ Hợp đồng chuyên môn số 01.HT/HĐ-PTTMĐTQG ngày 

01/7/2021 giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Sở Công Thương Hà 

Tĩnh về việc triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 

2021; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá và Tờ trình đề xuất của Tổ chuyên gia gói thầu 

“Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số một số ngành sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm chủ lực tỉnh Hà Tĩnh”.      

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Giải pháp thúc đẩy 

phát triển kinh tế số một số ngành sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực tỉnh 

Hà Tĩnh", như sau: 

1. Tên gói thầu: "Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số một số ngành 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực tỉnh Hà Tĩnh". 
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2. Nhà thầu được chọn: Trung tâm Phát triển thương mại điện tử. 

Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Giá trúng thầu: 428.112.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám triệu, một 

trăm mười hai nghìn đồng chẵn). 

4. Nguồn vốn:  

- Ngân sách trung ương từ Chương trình phát triển thương mại điện tử 

quốc gia: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).       

- Nguồn đối ứng:  128.112.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu, một 

trăm mười hai nghìn đồng). 

5. Thời gian thực hiện: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

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

Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, thủ trưởng các 

đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như điều 2; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh;                                                                              

- Lưu: VT.   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quảng 
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