
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /QĐ-SCT Hà Nam, ngày  10  tháng 10 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM 

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

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh; 

Căn cứ Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại 

điện tử quốc gia năm 2019; Căn cứ nội dung Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 

10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Văn bản số 2695/UBND-KT ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về 

việc đồng ý ủy quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-SCT ngày 01/10/2019 của Sở Công Thương Hà Nam 

về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán 

hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói 

thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo 

cáo số 01/BC-TTĐ ngày 08/10/2019 của tổ thẩm định về việc thẩm định Hồ sơ yêu cầu 

gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

Xét nội dung Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam - Hồ sơ kèm theo. 

Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ yêu cầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Tổ chuyên 

gia đấu thầu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng KHTC-TH - Sở Công Thương Hà Nam, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ 

thẩm định, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn An 
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