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THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế thi công, dự
toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu
Dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng chính phủ điện tử giúp điều
hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp
Căn cứ Quyết định 2802/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính
phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;
Trên cơ sở tiến độ và nhu cầu thực tế, Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cụ
thể triển khai các thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:
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Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành lập tổ xét chọn đơn vị tư vấn đối
với các gói thầu chỉ định thầu (tổ gồm
Đc Hường
Phòng CNTTBCVT, VP, QTI)
Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị
Đ/c Hoàng, Hiệp
lập hồ sơ mời thầu và đánh giá dự thầu
Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị
thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa Đ/c Hoàng, Hiệp
chọn nhà thầu
Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị
Đ/c Kiều,
tư vấn quản lý dự án
Phương
Tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn để
thống nhất HSMT (GĐ Sở, PCNTT,
đ/c Bình
QTI, VP và tư vấn)
Tham mưu GĐ Sở phê duyệt HSMT gói
tư vấn lập TKTC và dự toán;
Kiểm tra các báo cáo đánh giá, báo cáo
thẩm định của đơn vị tư vấn đấu thầu.
Đc Bình, Tú
Tham mưu phê duyệt kết quả đánh giá
DXKT, KQLCNT gói tư vấn thiết kế
trên cơ sở kết quả kiểm tra
Tham mưu ký Hợp đồng với đơn vị tư
đ/c Hoàng, Hiệp
vấn lập TKTC và dự toán
Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị
đ/c Sơn, Cảnh
tư vấn thẩm tra TKTC và dự toán
Thành lập tổ thẩm định TKTC và dự
Đc Hường
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toán
Họp thẩm định thiết kế dự toán
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Trình phê duyệt TKTC và dự toán
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Tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn để
thống nhất HSMT gói xây dựng phần
mềm (GĐ Sở, PCNTT, QTI, VP và tư
vấn)
Tham mưu GĐ Sở phê duyệt HSMT gói
xây dựng phần mềm
Đăng tải thông báo mời thầu gói xây
dựng phần mềm
Kiểm tra các báo cáo đánh giá, báo cáo
thẩm định của đơn vị tư vấn đấu thầu.
Tham mưu phê duyệt kết quả đánh giá
DXKT, KQLCNT gói xây dựng phần
mềm
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Ký Hợp đồng
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Triển khai thi công, giám sát tiến độ và
chất lượng

Tổ thẩm định
Phòng
CNTTBCVT và
QTI

01/12

Đc Bình, Tú

01/12

01/12
Đc Bình, Tú
25/12
đ/c Sơn, đc
Thủy
BQL dự án
Tư vấn giám sát
Trung tâm QTI

27/12
Theo tiến
độ

Đối với các gói chỉ định thầu: đc chủ trì có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự
thảo biên bản họp xét và thống nhất ý kiến các thành viên trong tổ, trình Quyết
định chỉ định thầu.
Các công việc phát sinh khác, Lãnh đạo Sở sẽ tổ chức họp, phân công cụ
thể theo yêu cầu thực tế.
* Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, Trung tâm thực hiện
Thông báo này và báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện về Giám đốc Sở.
Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ triển khai các thủ tục lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi các dự án CNTT năm 2021, đề nghị các Phòng/Trung tâm
triển khai thực hiện các công việc đúng tiến độ./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở;
- Lưu: VT, CNTT;
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