
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
Số:             /STC-HCSN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2022 

 
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm iDesk 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Lắk 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

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 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ 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 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch 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 3581/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các 

cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc 

thiết bị chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông (lần 2);  

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp 

phần mềm Idesk; 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-STTTT ngày 30/12/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2392/STC-QLG&CS ngày 15/8/2022 của Sở Tài 

chính về việc cho ý kiến thẩm định về giá nâng cấp phần mềm Idesk của Sở 

Thông tin và Truyền thông.  
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Trên cơ sở Tờ trình số 101/TTr-STTTT ngày 06/10/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Nâng cấp phần mềm iDesk; Sở Tài chính đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp phần mềm iDesk từ ngày 10/10/2022 đến 

ngày 14/10/2022 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Khái quát về dự án, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm iDesk; 

- Tổng mức đầu tư của dự toán mua sắm: 1.197.110.000 đồng; 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022; 

- Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Năm 2022; 

- Địa điểm thực hiện: 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 54.999.730 đồng; 

- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình 

thức lựa chọn nhà thầu: 2.000.000 đồng; 

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1.132.418.636 đồng; 

- Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: 0 đồng; 

- Tổng giá trị các phần công việc: 1.189.418.366 đồng; 

 - Tổng mức đầu tư của dự án/gói thầu: 1.197.110.000 đồng. 

3. Tổ chức thẩm định 

Tổ thẩm định của Sở Tài chính đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu của gói thầu là độc lập và thống nhất về kết quả thẩm định. 

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây: 

              Bảng số 01 

ST

T 
Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

Có Không có 
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 (1) (2) (3) 

1 
Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 
 x 

2 

Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho gói thầu: 

- Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự 

toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các 

cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh;  

- Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-STTTT ngày 

30/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

x  

3 Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)  x 

4 

Các văn bản pháp lý liên quan: 

- Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 

05/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về 

việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp 

phần mềm Idesk; 

- Căn cứ Công văn số 2392/STC-QLG&CS ngày 

15/8/2022 của Sở Tài chính về việc cho ý kiến thẩm 

định về giá nâng cấp phần mềm Idesk của Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

x  

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại 

Bảng số 01, đơn vị tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Phân chia dự toán thành các gói thầu: Đơn vị thực hiện phân chia 

gói thầu theo đúng quy định hiện hành. 

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

- Phần công việc đã thực hiện: 54.999.730 đồng; 

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: 2.000.000 đồng; 

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Kết quả kiểm tra về phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

được tổng hợp theo Bảng số 02 dưới đây:                                                                                           

 Bảng số 02 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
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STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, phù 

hợp 

(2) 

Không tuân 

thủ hoặc không 

phù hợp 

(3) 

I Gói thầu số 01   

1 
Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm 

iDesk; 
x  

2 Giá gói thầu: 1.102.455.487 đồng x  

3 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 

năm 2022; 
x  

4 

Hình thức và phương thức lựa chọn 

nhà thầu: 

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh 

(qua mạng); 

- Phương thức: Một giai đoạn, một 

túi hồ sơ 

x  

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn 

nhà thầu: Quý IV năm 2022 
x  

6 Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. x  

7 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 

tháng. 
x  

II Gói thầu số 02   

1 
Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; 
 x 

2 Giá gói thầu: 5.400.000 đồng  x 

3 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 

năm 2022; 
 x 

4 

Hình thức và phương thức lựa chọn 

nhà thầu: 

- Hình thức: Lựa chọn nhà thầu 

trong trường hợp đặc biệt. 

 x 

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn 

nhà thầu: Quý IV năm 2022 
 x 

6 Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  x 
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7 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 

tháng. 
 x 

III Gói thầu số 03   

1 
Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát thi 

công; 
 x 

2 Giá gói thầu: 24.563.149 đồng  x 

3 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 

năm 2022; 
 x 

4 

Hình thức và phương thức lựa chọn 

nhà thầu: 

- Hình thức: Lựa chọn nhà thầu 

trong trường hợp đặc biệt. 

 x 

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn 

nhà thầu: Quý IV năm 2022 
 x 

6 Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  x 

7 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 

tháng. 
 x 

 

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị các phần công việc: 

- Căn cứ tài liệu do Sở Thông tin và Truyền thông trình phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, 

Sở Tài chính xét thấy nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị cơ bản 

tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan. 

- Đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng thì áp dụng 

thực hiện quy trình theo khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 

08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà 

cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy 

định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu)”. 

Tuy nhiên, tại Tờ trình số 101/TTr-STTTT ngày 06/10/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông, đơn vị trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đối với gói thầu số 02 (giá gói thầu: 5.400.000 đồng) và gói thầu số 03 (giá gói 

thầu: 24.563.149 đồng) chưa phù hợp theo khoản 7 Điều 4 Quyết định số 

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Sở Tài 

chính không trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 02 gói 

thầu này. 
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- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở 

Thông tin và Truyền thông trình: 1.132.418.636 đồng, giá trị sau khi Sở Tài 

chính thẩm định: 1.102.455.487 đồng là phù hợp với các quy định hiện hành. 

- Tổng giá trị của các phần công việc: 1.189.418.366 đồng. 

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Căn cứ tài liệu do Sở Thông tin và Truyền thông trình phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Tài chính xét thấy nội dung kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu của gói thầu số 01 đã chuẩn bị đầy đủ căn cứ pháp lý của việc lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ 

theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan. Tuy nhiên, gói 

thầu số 02, 03 chưa phù hợp theo khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-

TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên. Sở Tài chính đề 

nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Nâng 

cấp phần mềm iDesk./. 

 
Nơi nhận:              
- Như trên; 
- STTTT;                       
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, HCSN (V). 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Thành 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo BCTĐ số           /STC-HCSN  ngày       /    /2022 của Sở Tài chính) 

 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Văn bản trình duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 
Bản chụp 

2 Chứng chỉ đào tạo về đấu 

thầu của các thành viên 

trong tổ chức thẩm định; 

Số: 601-018/ĐTCB 

3 Các tài liệu liên quan khác 

- Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách Nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh;  

- Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt đề cương 

và dự toán chi tiết Nâng cấp phần mềm 

Idesk; 

- Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-STTTT 

ngày 30/12/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc giao dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

- Căn cứ Công văn số 2392/STC-

QLG&CS ngày 15/8/2022 của Sở Tài 

chính về việc cho ý kiến thẩm định về giá 

nâng cấp phần mềm Idesk của Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

 

 


		2022-10-19T09:00:23+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:14+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:21+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:26+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:38+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:39+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:40+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T10:05:41+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Sở Tài chính<taichinh@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




