
 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   

 Số:              /QĐ-SKHCN  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 03 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

“Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) 

 đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

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 một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ kế 
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ 

sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn; 

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 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 
2022; 

Căn cứ Công văn số 14631/UBND-VP ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (slogan) đạt giải 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thực 
hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tại Tờ trình ngày 
16/3/2022, Tổ thẩm định đấu thầu tại Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà 
thầu gói thầu “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu 

(Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” ngày 21/3/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thực hiện đăng ký 

bản quyền tác giả đối với các câu khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu”: 

- Tên gói thầu: “Thực hiện đăng ký bản quyền tác giả đối với các câu 

khẩu hiệu (Slogan) đạt giải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Sở hữu 

trí tuệ IP Group. 

- Giá đề nghị trúng thầu: 137.500.000 VNĐ (Một trăm ba mươi bảy triệu, 

năm trăm ngàn đồng). 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

- Nguồn kinh phí: Cân đối từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ 

năm 2022 đã được UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 2. Căn cứ kết quả trúng thầu được phê duyệt, Sở Khoa học và Công 

nghệ giao phòng Quản lý khoa học, phòng Kế hoạch Tài chính làm việc với : 

Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Sở hữu trí tuệ IP Group tiến hành ký kết 

và thực hiện hợp đồng theo quy định.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Quản lý khoa 

học, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Hữu Hiền 
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