UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 471 /TB - STP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v mời đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án số hóa
dữ liệu hộ tịch tại 3 huyện: Quảng Xương, Thọ Xuân và Bá Thước
(Lần 2)
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Bộ
Thông tin và truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24
tháng 2 năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về lập và quản lý
chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 141 /QĐ-STP ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Giám
đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị lập đề cương và dự
toán chi tiết dự án số hóa hồ sơ hộ tịch 3 huyện Quảng Xương, Thọ Xuân và Bá
Thước;
Sở Tư pháp mời các đơn vị có đủ năng lực lập Đề cương và Dự toán chi tiết
thực hiện dự án nêu trên, cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về Dự án
- Tên dự án: Số hóa dữ liệu hộ tịch tại 3 huyện: Quảng Xương, Thọ Xuân
và Bá Thước.
- Chủ đầu tư: Sở Tư pháp Thanh Hóa.
- Mục tiêu, yêu cầu: Số hóa toàn bộ dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy (tại 3 huyện
Quảng Xương, Thọ Xuân và Bá Thước) trước thời điểm áp dụng Hệ thống thông
tin đăng ký và quản lý hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
2. Nội dung Đề cương được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư
số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng
công nghệ thống tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân
sách Nhà nước.
3. Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:
1

- Văn bản đăng ký tham gia.
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn, trong đó cung cấp được tài liệu chứng
minh đã tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết, dự án về số hóa dữ liệu cho tối
thiểu 01 cơ quan trở lên.
4. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn: Đơn vị nộp hồ sơ
năng lực về Sở Tư pháp, số 34, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa trước ngày 11/8/2022./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Giám đốc Sở;
- Văn Phòng Sở (để niêm yết trên Trang tin điện tử);
- Lưu: VT, HCTP.

Bùi Đình Sơn

2

