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SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:332
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện
Hội thảo: Ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử
và Toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc
biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu;
Căn cứ Kế hoạch số 2670/KH-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021,
Căn cứ Kế hoạch số 12796/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tổ chức Hội thảo: Ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử và Toàn
cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai;
Căn cứ Công văn số 8110/STC-TCHCSN ngày 06/12/2020 của Sở Tài chính
kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm
2021;
Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 1075.1/CT-TTA.TĐG ngày 16/12/2021
của Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3823317

2
Điều 1. Phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện Hội thảo: Ra mắt Sàn giao
dịch thương mại điện tử và Toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm
2021, gồm các nội dung sau:
1. Tên danh mục: Hội thảo Ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử và Toàn
cảnh thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Nội dung

STT

ĐVT

Số
lượng

1

Thuê hội trường

phòng

1

2
3
4

Photocopy và đóng tập tài liệu
Văn phòng phẩm
Tem thư

cuốn
lần
cái

180
1
300

Chi phí hợp đồng giao khoán cung cấp
dịch vụ báo cáo viên
Báo cáo viên và biên sọan tài liệu
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí
Minh
Thuê xe đi lại thành phố Biên Hòa thành phố Hồ Chí Minh
Chi phí ăn uống
Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không
hưởng lương từ ngân sách
(200.000 đồng/ người/ngày)
Nước uống (20.000 đồng/người/buổi)

trọn
gói
người

5
a
b
c
d
6
7

Đơn giá
(đồng)

Thành
tiền
(đồng)

24.400.000 24.400.000
40.000
500.000
6.000

1

7.200.000
500.000
1.800.000
20.200.000

3

2.000.000

Vé

2

6.000.000 12.000.000

chuyến

2

800.000

1.600.000

người

3

200.000

600.000

Người/
buổi

50

200.000 10.000.000

người

180

20.000

TỔNG CỘNG

6.000.000

3.600.000
67.700.000

2. Tổng giá trị: 67.700.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn./.
3. Nguồn kinh phí: không thường xuyên do Sở Tài chính giao Sở Công
Thương năm 2021.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở Công Thương và các đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Quản lý Thương mại (thực hiện);
- Lưu: VT, KH.

Trương Thị Mỹ Dung

