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Căn cứ Quyết định 3668/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho 

các cấp, các ngành, các đơn vị; 

Sở Y tế thành phố Hải Phòng thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ 

thông tin: thuê Phần mềm nền tảng quản lý Y tế cơ sở (gói nâng cao) trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2026.  

Để có cơ sở thực hiện cụ thể, Sở Y tế Hải Phòng thông báo mời các đơn vị 

có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch thuê 

dịch vụ cho Kế hoạch nói trên, nộp hồ sơ tham gia gói thầu. Hồ sơ tham gia dự 

thầu bao gồm: 

- Văn bản đề nghị tham gia gói thầu 

- Bảng giá đề xuất thực hiện gói thầu 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị; gồm các nội dung sau: 

+ Giấy chứng nhận ĐKKD (bản công chứng/ chứng thực). 

+ Báo cáo tài chính (03 năm gần nhất). 

+ Hợp đồng tương tự đã thực hiện về Tư vấn Lập KH thuê dịch vụ CNTT 

hoặc một trong các hợp đồng tư vấn sau: HĐTV Lập BCNCKT (Lập Dự án); 

HĐTV Lập TKTC-TDT; HĐTV Lập Đề cương và dự toán chi tiết; HĐTV Lập 

Báo cáo KTKT; …). 

+ Nhân sự chuyên ngành CNTT (Tối thiểu 5 cán bộ): Có bằng ĐH chuyên 

ngành CNTT trong đó có 01 cán bộ có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm chủ trì lập 

dự án hoặc tương đương, kèm Lý lịch để chứng minh). 

Nơi tiếp nhận hồ sơ tham gia tư vấn: 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế thành phố Hải Phòng. 

+ Địa chỉ: Số 38 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

+ Điện thoại: 02253 745 478 



- Thời gian giao nhận hồ sơ năng lực: Nhà thầu nộp hồ sơ trước ngày 

05/11/2022 tại địa chỉ nêu trên. 

- Sở Y tế thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- GĐ, PGĐ Phan Huy Thục; 

- Website Sở 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(T.T.Đại)3b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Huy Thục 
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