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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ  

thuê thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến 
_________________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BTTTT, ngày 28/01/2022 của Bộ Thông tin và 

truyền thông Ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực 

tuyến; 

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

Quyết định số 2415/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt dự toán mua sắm “Trang thiết bị đầu cuối phục vụ họp trực tuyến, hệ thống 

OC của các Sở, ban, ngành”; 

Quyết định số 341/QĐ-STC ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Sở Tài Chính 

tỉnh Vĩnh Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị của Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 01 tháng 3 năm 

2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ thuê thiết bị hội 

nghị truyền hình trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Đơn vị được chỉ định:  

- Tên đơn vị được chỉ định: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-VĨNH 

LONG   CHI NHÁNH TỔNG CỔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG. 



- Địa chỉ: Số 03, đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

- Mã số thuế : 0106869738-039; 

- Đại diện là ông: Phan Hoàng Quân – Phó Giám đốc. 

- Số tài khoản:  

+ 7300201005166 tại Ngân hàng Agribank- Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long;   

+ 116000124192 tại Ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. 

2. Nội dung thực hiện: cung cấp dịch vụ thuê thiết bị hội nghị truyền hình 

trực tuyến 

3. Giá trị chỉ định:  

- Giá chỉ định: 3.630.000 đồng/1 tháng 

(Số tiền bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng); giá trên đã bao 

gồm VAT và các khoản phí có liên quan (nếu có). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2023 

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2023 kể từ ngày hợp đồng. 

  6. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản (Việt Nam đồng) 

Điều 2. Giao Thanh tra- Văn phòng sở phối hợp Phòng Phổ biến giáo dục pháp 

luật sở chịu trách nhiệm tham mưu các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc triển khai 

thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Thanh tra - Văn phòng Sở, Kế toán trưởng Sở, và các đơn vị có 

tên tại Điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3; 

- Đăng tải trên trang thông tin Sở 

- Lưu: VT. 

 

Hồ Thanh Tuấn  
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