
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Dự án: Mua sắm thiết bị âm thanh cấp cho các thôn 

 

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 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 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc Quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của UBND 

huyện Krông Nô về việc điều chỉnh khoản II Điều 1 tại Quyết định số 2185/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Krông Nô giao mục tiêu, nhiệm 

vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn huyện Krông Nô năm 2022;  

Căn cứ Giấy ủy quyền số 01/VHTT ngày 05/09/2022 của Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Krông Nô; 

Căn cứ Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND 

huyện Krông Nô về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn 

tăng thu NSNN năm 2022 (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện 

Krông Nô về việc Phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh cấp cho 

các thôn; 

Căn cứ Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện 

Krông Nô về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thiết bị 

âm thanh cấp cho các thôn; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHTT ngày 03/01/2023 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Krông Nô về việc phê duyệt E-HSMT và thời gian tổ chức đấu thầu 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh cấp cho các thôn; 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

     

            Số:        /QĐ-VHTT                                         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Krông Nô, ngày      tháng      năm 2023 



Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Cửu 

Long Đắk Nông về việc đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh cấp 

cho các thôn thuộc dự toán: Mua sắm thiết bị âm thanh cấp cho các thôn; 

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH Tư 

vấn đấu thầu Bom Bo về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

sắm thiết bị âm thanh cấp cho các thôn thuộc dự án: Mua sắm thiết bị âm thanh cấp 

cho các thôn; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng ngày 18 tháng 01 năm 2023 giữa 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô và Hộ kinh doanh Điện tử Không 

Gian; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thiết bị âm thanh 

cấp cho các thôn với các nội dung như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Điện tử Không Gian. 

2. Giá trúng thầu: 391.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi mốt triệu 

hai trăm nghìn đồng). 

3. Nguồn vốn: Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023. 

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 

6. Quy mô, địa điểm thực hiện:  

Mua sắm thiết bị âm thanh cho 08 thôn gồm: Nhà Văn hoá thôn Ea Xa Nô, xã 

Đăk Drô; Nhà Văn hoá thôn Ninh Giang, xã Buôn Choah; Nhà Văn hoá thôn Thanh 

Sơn, xã Nam Xuân; Nhà Văn hoá thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú; Nhà Văn hoá thôn 

Nam Ninh, xã Nâm N’Đir; Nhà Văn hoá thôn Đăk Ri, xã Tân Thành; Nhà Văn hoá 

thôn Đăk Rô, xã Tân Thành; Nhà Văn hoá thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân.  

Điều 2. Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành. 

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

Bộ phận Kế toán và các bộ phận chuyên môn khác có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Huỳnh Công Nga 
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