
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-STTTT Đà Nẵng, ngày       tháng 3 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề cương và Dự toán chi tiết 

Chương trình: Xây dựng phiên bản mobile và bổ sung tính năng mới cho 

phần mềm Quản lý văn bản điều hành 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định 6209/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Danh mục chương trình, dự án 

ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2019; 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin năm 2019 tại Tờ 

trình số 42/TTr-BQLDACNTT ngày 07 tháng 3 năm 2019 về việc đề xuất chỉ 

định thầu đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết Chương trình: Xây 

dựng phiên bản mobile và bổ sung tính năng mới cho phần mềm Quản lý văn 

bản điều hành, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết với các 

nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên Chương trình: Xây dựng phiên bản mobile và bổ sung tính năng 

mới cho phần mềm Quản lý văn bản điều hành.  

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. 

3. Đơn vị quản lý, điều hành Chương trình: Ban quản lý dự án Công nghệ 

thông tin năm 2019. 

4. Tổ chức tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết: Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Trụ sở chính: Số 15 Quang Trung, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mã số thuế: 0400559829.  

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

7. Giá trị hợp đồng (tạm tính): 14.408.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn 

triệu bốn trăm lẻ tám ngàn đồng) đã giảm trừ 3% do việc thực hiện chỉ định thầu 
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(đã bao gồm VAT). Giá trị thanh toán: giảm 3% theo kết quả thẩm định dự toán 

được duyệt của cấp có thẩm quyền và không vượt quá giá trị hợp đồng tạm tính 

nêu trên. 

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng có 

nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức khảo sát, lập Đề cương và dự toán chi tiết Chương trình: Xây 

dựng phiên bản mobile và bổ sung tính năng mới cho phần mềm Quản lý văn 

bản điều hành. Đề cương và dự toán chi tiết phải đáp ứng theo Khung hướng 

dẫn triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin, viễn thông năm 

2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại 

Công văn hướng dẫn số 211/STTTT-KHTC ngày 31/01/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông và các văn bản quy định hiện hành.   

2. Phối hợp với Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin năm 2019 và các 

cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu tư vấn đáp ứng yêu cầu, bảo 

đảm chất lượng để thẩm định, trình Chủ đầu tư phê duyệt đúng tiến độ. 

Điều 3. Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin năm 2019 có nhiệm vụ 

lập đầy đủ hồ sơ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin, 

Trưởng Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin năm 2019, Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. (Hi) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 



Phụ lục 

Chi phí  tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết 

Chương trình: Xây dựng phiên bản mobile và bổ sung tính năng mới cho 

phần mềm Quản lý văn bản điều hành 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-STTTT ngày    /3/2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông Đà Nẵng) 

 

STT Nội dung Thành tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

 Chi phí lập Đề cương 

và Dự toán chi tiết 

14.854.000 Căn cứ theo Tờ trình số 42/TTr-

BQLDADVC ngày 07 tháng 3 

năm 2019 của Ban quản lý dự án 

Công nghệ thông tin năm 2019. 

Tổng mức đầu tư x định mức 

quy định tại Quyết định 

2378/QĐ-STTTT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

 Tổng cộng: 14.854.000  

 Giảm 3% 14.408.000  
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