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THÔNG BÁO MỜI THẦU 
 

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh có kế hoạch tổ chức mời thầu 

Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán thuộc dự án Nâng cấp, 

mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính 

quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2), cụ thể như sau: 

Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp 

ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2). 

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh. 

Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. 

Gói thầu và phạm vi công việc chính:  

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán.  

Phạm vi công việc chính: Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán dự án 

Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển 

khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2).  

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào thầu gói thầu trên có thể tìm hiểu 

thông tin Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) qua Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia. 

Thời gian phát hành E-HSMT từ lúc 14 giờ 13 phút ngày 12/3/2021 đến 

trước 16 giờ 00 phút ngày 01/4/2021. E-HSMT được phát hành miễn phí qua 

Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Thời điểm đóng thầu: vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 01/4/2021. 

Việc mở HSĐXKT qua mạng sẽ được tiến hành vào lúc: 16 giờ 00 phút 

(giờ Việt Nam), ngày 01/4/2021 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh thông báo đến các nhà thầu 

quan tâm và nộp hồ sơ dự thầu theo thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Công ty (t/b); 

- BGĐ Sở; 

- BQLDA; 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tin); 

- Trang TTĐT Sở (đăng tin); 

- Cty CP Đầu tư Dương Sinh Bảo; 

- LĐ Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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