
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 48/QĐ-STTTT Sóc Trăng, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt hủy thầu (Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng) gói 

thầu số 10: Xây dựng nền tảng hệ thống phần mềm điều hành thông minh 

thuộc dự án Xây dựng trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa 

nhiệm phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG 

 

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

  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 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây 

dựng trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính 

quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-STTTT ngày 07/6/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 10: Xây 

dựng nền tảng hệ thống phần mềm điều hành thông minh thuộc Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Dự án Xây dựng trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, 

đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng; 

Xét đề nghị của đơn vị tư vấn đấu thầu tại Công văn số 65/CV-PH 

ngày 19/7/2021 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 

02/BC.ĐTTM10-TĐĐT ngày 21/7/2021 của Tổ Thẩm định đấu thầu, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt hủy thầu (Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng) gói 

thầu số 10: Xây dựng nền tảng hệ thống phần mềm điều hành thông minh thuộc 

dự án Xây dựng trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục 

vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng. 

Lý do hủy thầu: Không có Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đáp ứng yêu cầu của 

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu 

số 43/2013/QH13 ngày 21/11/2013. 
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  Điều 2. Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch 

– Tài chính, Ban quản lý dự án 1 tham mưu cho Chủ đầu tư tổ chức triển khai 

lựa chọn nhà thầu lại đúng theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng 

Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc 

Trăng, Ban quản lý dự án 1, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Phan Hải, Tổ 

Thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Quốc Việt 

  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-23T10:50:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Danh Hiền Thế Khoa<dhtkhoa@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-24T14:56:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Dương Quốc Việt<dqviet@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-24T15:06:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




