
 UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: …………/ QĐ-STP Vĩnh Long, ngày ……… tháng 3 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đơn vị cung cấp sách pháp luật mới
  

_________________________ 

 

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 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; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Vĩnh 

Long triển khai ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; 

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 Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật 

(ngày 10/3/2023). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị cung cấp sách pháp luật mới, cụ 

thể như sau: 

1. Đơn vị được chỉ định:  

- Tên đơn vị được chỉ định: Nhà sách Minh Huyền. 

- Địa chỉ: Số 28/373 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. 

- Mã số thuế : 0104336759; 

- Đại diện là Bà Nguyễn Thị Quyết; chức vụ: Chủ Nhà sách 

- Số tài khoản: 3180201012243 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Chi nhánh Thanh Trì Hà Nội.  



2. Nội dung thực hiện: cung cấp dịch vụ in ấn sách pháp luật mới 

3. Giá trị chỉ định:  

- Giá chỉ định: 38.760.000đ (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu bảy trăm sáu 

mươi nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm các khoản chi phí vận chuyển và các loại thuế 

(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: 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

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

Điều 2. Giao Thanh tra- Văn phòng sở phối Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo 

dõi thi hành 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  


		httuan.stp@vinhlong.gov.vn
	2023-03-13T09:22:21+0700


		2023-03-13T09:23:01+0700


		2023-03-13T09:23:10+0700


		httuan.stp@vinhlong.gov.vn
	2023-03-13T09:23:21+0700




