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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm giải pháp phần mềm quản lý 

tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, máy chủ dữ liệu 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

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 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 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2333 ngày 14/11/20018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về 

việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin triển khai 

giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Ứng dụng công 

nghệ thông tin triển khai giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn 

vị Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-STC ngày 23/11/2018 của Giám đốc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói 

thầu: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc dự án: Ứng dụng công 

nghệ thông tin triển khai giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn 

vị Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 195A/QĐ-STC ngày 23/11/2018 của Giám đốc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu thực hiện Gói thầu: 

Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: 

Mua sắm giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, 

ngành tỉnh Lạng Sơn, máy chủ dữ liệu; 

 Căn cứ Dự thảo Hồ sơ yêu cầu Gói thầu: “Mua sắm giải pháp phần mềm quản 

lý tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, máy chủ dữ liệu” 

do đơn vị Tư vấn lựa chọn nhà thầu - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 

Thăng Long lập; 



 Căn cứ nghị Báo cáo 328/BC-ATCO ngày 26/11/2018 của Công ty cổ phần 

ATCO - Quản lý dự án và đầu tư, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu mời thầu gói 

thầu nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 1: “Mua sắm giải pháp phần 

mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, máy 

chủ dữ liệu” với các nội dung chính như sau: 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất 

Chương III. Biểu mẫu dự thầu 

Chương IV. Yêu cầu đối với gói thầu 

Chương V. Dự thảo hợp đồng 

 Điều 2: Quyết định này làm căn cứ để bên mời thầu triển khai các bước tiếp 

theo được quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

    - Như điều 3; 

    - Lãnh đạo Sở; 

    - Phòng: TCHCSN, TH&TK, QLNS; 

    - Trang thông tin ĐT của STC; 

    - Lưu: VT, TCHCSNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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