
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:                /STC-GCS 
V/v cho ý kiến về thông số kỹ 

thuật thiết bị công nghệ thông tin 

đăng ký mua sắm tập trung 

       Hà Nam, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Trên cơ sở mức giá tối đa quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; để thống nhất về thông 

số kỹ thuật thiết bị công nghệ thông tin làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung.  

Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến về thông 

số kỹ thuật chi tiết của thiết bị công nghệ thông tin tương ứng từng loại và mức 

giá tối đa theo Phụ lục đính kèm. 

Văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 23/3/2021. 

Đề nghị đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GCS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
   
 

Phạm Văn Tạo 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Danh mục cụ thể chủng loại thiết bị công nghệ thông tin đề xuất để 

đăng ký mua sắm tập trung 

(Kèm theo Công văn số         /STC-GCS ngày     tháng 3  năm 2021 của Sở Tài chính) 

STT Tên loại thiết bị 
Mức giá tối đa 

(đồng) 

1 Bộ máy tính để bàn  

1.1 Loại A 15.000.000 

1.2 Loại B 13.000.000 

1.3 Loại C 11.500.000 

2 Máy tính xách tay  

2.1 Loại A 15.000.000 

2.2 Loại B 13.000.000 

3 Máy photocopy  

3.1 Loại A 90.000.000 

3.2 Loại B 75.000.000 

3.3 Loại C 60.000.000 

3.4 Loại D 45.000.000 

 

Ghi chú: Thông số kỹ thuật của máy tính đề bàn, máy tính xách tay đảm bảo đáp ứng các  

phần mềm thông dụng (phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản...) 
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