
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STC-HCSN 
 

Đà Nẵng, ngày     tháng 8 năm 2021 

V/v thông báo Thỏa thuận khung  

Gói thầu số 04- Máy photocopy  
  

 

 

Kính gửi:  Các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể 
 

Căn cứ Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản công 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-STC ngày 22/7/2021 của Giám đốc Sở Tài 

chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 – Máy in và Gói 

thầu số 04 – Máy photocopy thuộc các gói thầu các gói thầu mua sắm tập trung tài 

sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021; 

Ngày 28/7/2021, Sở Tài chính (đơn vị mua sắm tập trung) và Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Nhật Tân (đơn vị trúng thầu) đã ký Thỏa thuận khung số 

04/2021/TTK-MSTT đối với Gói thầu số 04 - Máy photocopy thuộc dự toán mua 

sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021. 

Sở Tài chính kính chuyển các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể Thỏa thuận 

khung số 04/2021/TTK-MSTT nêu trên  (kèm theo) để làm cơ sở thực hiện các thủ 

tục tiếp theo của quy trình mua sắm tập trung tài sản nhà nước.  

Các cơ quan, đơn vị có thể tải Thỏa thuận khung số 04/2021/TTK-MSTT nêu 

trên tại Trang thông tin điện tử Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

http://taichinh.danang.gov.vn - Chuyên mục Mua sắm tập trung TSNN.  

Sở Tài chính thông báo để cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- KBNN Đà Nẵng (để phối hợp) 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VBĐT, HCSN, MSTT. 

 

                    KT. GIÁM ĐỐC  

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
                     Hồ Ngọc Phương                                  
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