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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm phần 

mềm cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn 

chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 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, tổ chức - xã hội nghề nghiệp. 

 Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 về 

việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND; 

 Xét đề nghị Chánh Văn phòng Sở,   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1.  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm phần 

mềm cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn chặn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, cụ thể như sau: 

1. Tên gói thầu: “Mua sắm phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng các loại 

hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

2. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

3. Giá gói thầu: 387.368.000 đồng (Ba trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm 

sáu mươi tám nghìn đồng). 

 

http://sesanhpc.vn/userfile/files/2016/4/dauthau/Nghi%20dinh%2063_2014%20quy%20dinh%20chi%20tiet%20thi%20hanh%20mot%20so%20dieu%20cua%20Luat%20Dau%20thau.pdf
http://vbpl.vn/langson/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=05/2010/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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Mức giá trên là giá tối đa, đã bao gồm VAT, chi phí khảo sát, triển khai, 

cài đặt, cấu hình hệ thống, đào tạo và hướng dẫn sử dụng. 

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao bổ sung cho Sở Tư pháp năm 

2018 theo Quyết định số 1339/QĐ- UBND ngày 17/7/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

5. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

6.Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9, 10 năm 2018. 

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

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

 

Điều 2. Giao cho Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Hành chính 

tư pháp và Bổ trợ tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu và 

triển khai thực hiện các thủ tục mua sắm phần mềm theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Kế toán sở; 

- Lưu: VT, VP, hồ sơ. 

 

 

  KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Nguyễn Thanh Sơn 
  


