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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin” 

thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ 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 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống hội nghị giao ban 

trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-CTUBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng 

cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-STTTT ngày 10/6/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công 

nghệ thông tin” thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BC-TCGĐGHSDT ngày 01/7/2022 

của Tổ đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin” 

thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 05/7/2022 của Tổ thẩm định hồ sơ 

mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ 

thông tin” thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa; 
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Xét đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin” 

thuộc dự án Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 

Lý do hủy thầu: Tất cả E-HSDT không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật của 

E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 91/QĐ-STTTT ngày 10/6/2022. 

Điều 2. Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông có trách nhiệm 

tham mưu tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông, Chánh 

Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CNTTBCVT (T, 03). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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