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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lớp tập huấn kỹ năng
quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tin
̉ h Đồ ng Nai
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH 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 Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại
điện tử quốc gia 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 Hợp đồng chuyên môn số 01.ĐNA/HĐ-PTTMĐTQG ngày 09/8/2021
giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với Sở Công Thương Đồng Nai về triển
khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 6731/KH-SCT ngày 03/12/2021 của Sở Công Thương về
tổ chức lớp tập huấn thương mại điện tử trong bối cảnh nền kinh tế số và thực thi
pháp luật trong thương mại điện tử;
Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 1044/CT-TTA.TĐG ngày 08/12/2021 của
Công ty cổ phần Thẩm định giá Trung Tín;
Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-SCT ngày 8/12/2021 của Giám đốc Sở Công
Thương phê duyệt danh mục kinh phí thực hiện lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian
hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thương mại vả Trưởng phòng Kế hoạch
Tài chính - Tổng hợp,
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Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lớp tập huấn kỹ năng
quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, gồm các nội
dung sau:
1. Tên gói thầu: Tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương
mại điện tử tỉnh Đồ ng Nai
a) Gói thầu 1: Cung cấp dịch vụ cho thuê hội trường (80 chỗ ngồi, gồm: bàn,
ghế, âm thanh, ánh sáng, máy lạnh, màn hình led trong phòng họp, hệ thống wifi
băng thông rộng, màn hình led ngoài trời thay băng rôn, bảng hướng dẫn, giấy A4,
viết, bì đựng tài liệu), dịch vụ phục vụ tập huấn (cho thuê máy tính cho học viên thực
hành) và nước uống.
b) Gói thầu 2: Cung cấp dịch vụ đào tạo (Chi phí hợp đồng giao khoán cung
cấp dịch vụ báo cáo viên (hợp đồng trọn gói – bao gồm chi phí: đi lại, ăn, nghĩ, giảng
dạy của giáo viên, biên soạn tài liệu)
2. Giá gói thầu:
a) Giá gói thầu 1: 24.950.000 đồng
Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng - đã bao gồm
thuế VAT.
b) Giá gói thầu 2: 25.950.000 đồng
Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng - đã bao gồm
thuế VAT.
3. Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí Chương trình phát triển thương mại điện tử
quốc gia năm 2021.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu 1 và gói thầu 2: thực hiện theo Khoản
19 Điều 3, Khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ.
5. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2021
6. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
Điều 2: Dự toán được duyệt là căn cứ để triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng các phòng thuộc Sở
Công Thương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Phòng Quản lý Thương mại (thực hiện);
- Lưu: VT, KH.
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