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KHOA HQC VA CONG NGH 

S& 4- /QD-TTTTTJD Ba Rja-Vüng Tàu, ngàyCLthángLnám 2023 

QUYET D!NH 
A •A A A • A ,. A . Ye vice phe duyçt ket qua 1ia ch9n nha thau goi thau In an 04 ban tin va 

01 Tp san thông tin khoa h9c và cong ngh qu I, II nãm 2023" 
thuc nhim viii: "Xuât ban và cung cp các an phâm thông tin KH&CN 

nãm 2023" 

GIAM DOC TRUNG TAM THÔNG TIN VA NG DITNG KH&CN 

Can ci Lut Du thcu s 43/2013/QHJ3 ngày 26/] 1/2013, 

Can cii' Nghj Djnh Sd 63/2014/ND-CP ngày26/6/2014 cza ChInhphi quy 
dinh chi tiêt thi hành mót 56 diéu cia Luát dâu tháu ye Wa chQn nhà thâu, 

Can th Quye't djnh sd 3868/QD-UBND ngày 19/12/2022 cüa UBND tinh 
Ba Rja-Vüng Tàu v viçc giao chi tiêu ke' hoçich phát trie2n kinh té'- xä hói, quó'c 

phông — an ninh và dr toán thu, chi ngán sách nhà nwó'c nám 2023; - - 

Can ct Quye't djnh so' 293/QD-SKFICN ngày 29 tháng 12 nám 2022 cüa 
Giám dO'c Sà Khoa hQc và COng nghc tinh Ba Rja — Vung Tàu ye' vic giao dy 

toán thu chi ngán sách nhà nwó'c näm 2023, 

Can cz Quyê't djnh sO' 03/QD-SKHCN ngày 05/01/2023 cia Giám dO'c SO' 
Khoa hQc và Cong ngh tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic phê duyt thuyét minh 
và dr toán kinh phI thc hin nhim vy thithng xuyên theo chic náng cüa Trung 
tam Thông tin và Ung dyng khoa hQc và cOng ngh; 

C'án cz' Quyê't djnh sO' 05/QD-SKJ-fcN ngày 11 thOng 01 nám 2023 cza SO' 
Khoa hQc vO COng ngh ye vic phê duyt ké hogch lz!a chQn nhà thOu Cung cOp 
djch vy "In On 04 ban tin và 01 T2p san thông tin khoa hQc vO cOng ngh Quj I, 
II nOm 2023 "; 

Theo de' nghj cza TO' chuyên gia giy'p viçc dO'u thO'u, TO' thO'm dinh dO'u thO'u 
gOi thOu "In On 04 ban tin và 01 Tp san thông tin khoa hQc và cong ngh Qu3 
I, II nám 2023 ", 

QUYET JUN11: 

Diêu 1. Phê duyt kt qua li.ra ch9n nba thu gói thu "In n 04 bàn tin và 
01 Tp san thông tin khoa hçc và cong ngh Qu I, II näm 2023". 

- Ten nhim v1: "Xut bàn và cung cap các tn phm thông tin KH&CN 
nàm 2023". 
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DOC 
'V 0, 

No'i ,zhân: 
-Nhirdiu3; 
- Däng H thông dâu thâu quôc gia; 
- Luu: VT, HSDT. 

G H  

/TRUNGTAM v 
0 (ThÔHG TN vA UNG DHG 
0•1 
,  KHOAJ. I 

4Ô\CÔNGNGHE . 

* c 

- Chü du tu: Trung tam Thông tin và 1iJng diing KH&CN tinh Ba R4a — 
Vüng Thu. 

- Ten nhà thu trüng thu: Cong ty TNIHIH In Van Hoá 

- Giá trüng thu: 199.840.000 d (Bang chü: Mt tram chin muoi chin triu, 
tam tram bôn mucyi ngàn dông). 

- Loti hcip ctng: Hçp dng tr9n gói. 

- Thi gian thirc hin hqp dng: 06 tháng. 

- Ngun kinh phi: Kinh phi sir nghip khoa hc näm 2023 dâ giao cho 
Trung tam Thông tin và Tfng diing khoa h9c và cong ngh tai  Quyet dnh so 

293/QD-SKHCN ngày 29/12/2022. 

Diu 2. Can cir kêt qua tring thu dugc phé duyt, Trung tam Thông tin và 
Ung ding KH&CN tinh Ba Rja-Vüng Tàu lam vic vi Cong ty TNHH In Van 
Hoá tiên hành k). két và thirc hin hqp dOng theo quy cljnh. 

Diu 3. Các Ong (Ba) Phông Hành chinh và U'ng diing KH&CN, Phông 
Thông tin, Dào to và Thông kê KH&CN, các din vi và cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k./. 

Phim Ng9c Vu 
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