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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:141/QĐ-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 08  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu “Phân 

hệ khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu tài chính” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ các Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách 

nhà nước của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 19/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Hệ thống cơ 

sở dữ liệu điều hành ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống cơ 

sở dữ liệu điều hành ngân sách; 
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Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-STC ngày 15/7/2019 về việc phê duyệt hồ 

sơ mời thầu gói thầu “Phân hệ khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu tài chính” 

Căn cứ hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu Gói thầu “Phân hệ khai thác báo 

cáo từ hệ thống dữ liệu Tài chính”; 

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 01/BCDGKT-MT 

ngày 08/08/2019 của Công ty TNHH Thương mại và MT Hà Nội; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật số 

098/2019/BCTĐ-MTTTS ngày 09/08/2019 của Công ty TNHH công nghệ 

thương mại dịch vụ Minh Tín; 

Xét đề nghị của Tổ triển khai, xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu, kho thu, 

chi ngân sách về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

Gói thầu “Phân hệ khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu tài chính”; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói 

thầu “Phân hệ khai thác báo cáo từ hệ thống dữ liệu tài chính”, như sau: 

 

STT Tên nhà thầu Điểm kỹ thuật Xếp hạng 

1 Công ty TNHH Giải pháp công 

nghệ B và T Việt Nam 

95 Xếp hạng 1 

 

 Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo của gói 

thầu theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tin học 

và Thống kê và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như điều 3; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Kế toán; 

 - Lưu: VT, THTK
H
. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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