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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ xét hồ sơ lựa chọn nhà thầu đối với
các gói thầu chỉ định thầu thuộc các dự án CNTT năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy UBND
tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã
được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh
khoá IX;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng CNTT-BCVT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ xét hồ sơ lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chỉ định
thầu thuộc các dự án CNTT năm 2021, gồm các ông/bà có tên sau đây:
1. Ông Trương Thái Sơn , Trưởng phòng CNTT-BCVT, Tổ Trưởng;
2. Bà Đào Thị Thanh Thảo, Phó phòng CNTT-BCVT, thành viên;
3. Ông Trương Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, thành viên;
4. Bà Võ Thị Thanh Thủy, phụ trách toán Sở, thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chuyên viên phòng CNTT-BCVT, thành viên;
6. Ông Bùi Trọng Hiệp, Chuyên viên phòng CNTT&BCVT, thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Chuyên viên phòng CNTT-BCVT, thành viên;
8. Ông Trần Thanh Tú, Trưởng phòng Kế hoạch-Đào tạo, Trung tâm
CNTT&TT, thành viên.
Điều 2. Tổ xét hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản xét chọn, đánh giá
hồ sơ năng lực của đơn vị được chỉ định thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực,
kinh nghiệm và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật để thực hiện gói thầu
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được chỉ định, đề xuất Giám đốc Sở phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo đúng quy
định.
Giao phòng CNTT-BCVT chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo đánh giá, tham
mưu Giám đốc Sở phê duyệt kết quả chỉ định thầu và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục
theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng CNTT, Giám đốc Trung tâm
CNTT – Truyền thông Quảng Nam và các phòng ban, cá nhân liên quan căn cứ quyết
định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lãnh đạo Sở (để biết);
- Trung tâm QTI;
- Lưu: VT.
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