
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:  339 /SGDĐT-KHTC                   Bình Thuận, ngày 15 tháng  02  năm 2022 
V/v công khai kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

máy tính bảng thuộc Chương 

trình Sóng và máy tính cho em 

của ngành Giáo dục và Đào tạo  

    Kính gửi: 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều cũa Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy tính bảng 

thuộc Chương trình Sóng và máy tính cho em của ngành Giáo dục và Đào tạo do 

Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; 

 Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 

máy tính bảng thuộc Chương trình Sóng và máy tính cho em của ngành Giáo dục 

và Đào tạo. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 

Thuận; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận xem xét đưa tin và công khai kết 

quả lựa chọn nhà thầu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, với các nội dung sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội. 

2. Giá trúng thầu: 4.497.328.000 đồng, với số lượng máy tính bảng: 1.111 

cái và phụ kiện đi kèm (hậu mãi bao da) trang bị cho 1.111 học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có bố hoặc mẹ tử vong do 

Covid-19 chưa có máy tính để học trực tuyến. 

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí cuộc vận động thực hiện Chương 

trình Sóng và máy tính cho em trên địa bàn tỉnh. 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm xem xét đưa tin và đăng tải thông tin./.    

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh 

- Ban CĐ Chương trình      (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Hội Khuyến học tỉnh 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng CM, NV cơ quan Sở; 

- Lưu: VT, KHTC C02b. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 

 


		2022-02-15T16:13:32+0700
	Việt Nam
	Phan Đoàn Thái<thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-02-15T16:28:54+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận<sgddt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




