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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ “Bổ sung và
khai thác hiệu quả nguồn tin KH&CN” năm 2022 của Cục Thông tin khoa
học và công nghệ quốc gia
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu
thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị
bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Quyết định số 3332/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Bổ sung và khai thác
hiệu quả nguồn tin khoa học và công nghệ” năm 2022 của Cục Thông tin khoa
học và công nghệ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TTKHCN ngày 21/01/2022 của Cục trưởng
cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia về việc phê duyệt tiến độ kế
hoạch và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin
khoa học và công nghệ” năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 3578/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2022 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Tờ trình số 48/TTKHCN ngày 24/1/2022 của Cục Thông tin khoa
học và công nghệ quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc

nhiệm vụ “Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin KH&CN năm 2022” và các
hồ sơ Cục gửi bổ sung và các ý kiến giải trình tại công văn số 181/TTKHCN
ngày 15/4/2022 của Cục Thông tin KH&CN quốc gia về việc giải trình Báo cáo
thẩm định về kế hoạch LCNT gói thầu thuộc nhiệm vụ “Bổ sung và khai thác
hiệu quả nguồn tin KH&CN” năm 2022;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu thuộc nhiệm vụ
“Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin KH&CN” năm 2022 của Cục
Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia” (chi tiết trong phụ lục kèm theo).
§iÒu 2. Giao cho Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia phê duyệt
hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
theo các quy định hiện hành.
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp
luật về quá trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và đảm
bảo sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc thực hiện các gói thầu được
phê duyệt.
Điều 3. Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng ( để b/c)
- Lưu: VT, KHTC.
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