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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua máy vi tính và Bộ lưu điện Sever 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VĨNH LONG 

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

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 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 493/QĐ-STC ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài 

Chính tỉnh Vĩnh Long về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2022; 
Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân 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; 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra - Văn phòng Sở tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy vi tính 

và Bộ lưu điện Sever với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Thanh tra Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Thanh tra - Văn phòng Sở, Kế toán trưởng và các cá nhân, 

tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, KT. 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

THỰC HIỆN GÓI THẦU: MUA MÁY VI TÍNH VÀ BỘ LƯU ĐIỆN SEVER 
(kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày 18/4/2022) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
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NT 
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thức 
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Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

01 

Mua máy vi 

tính và bộ lưu 

điện sever 

125.000.000 

Không 

thường 

xuyên - 

QLNN 

Chào 

hàng 

CTRG 

Một 

giai 

đoạn 1 

túi hồ 

sơ 

Quý 

II/2022 
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Quý 

II/2022 
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