
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:           /QĐ - STNMT Khánh Hòa, ngày          tháng 7 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ phần mềm tạo lập  

biên lai điện tử tự động 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

 Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tường 

Chính phủ quy định về gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; 

 Căn cứ Quyết định số 414/2020/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NĐ-CP 

ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải  thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Căn cứ Công văn số 585/SNV-CCHC ngày 18/3/2020 và công văn số 

604/SNV-CCHC ngày 20/3/2020 của Ban điều hành đề án thành lập TT Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến v/v hướng dẫn triển khai khởi tạo, ủy nhiệm phát hành 

biên lai điện  tử đối với các khoản phí, lệ phí nộp trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

 Xét đề nghị của Chánh văn phòng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở 

TNMT, TP Kế hoạch Tài chính; 

            

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chỉ định đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ phần mềm tạo lập biên 

lai điện tử tự động, gồm các nội dung như sau: 

1. Tên đơn vị thực hiện: Công ty TNHH phần mềm và tư vấn Kim Tự Tháp  

Địa chỉ: 05 Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. 



Điện thoại:   0253.5173655 

Mã số thuế:  0303549303. 

Số tài khoản : 102.20034429.012 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 

- Chi nhánh Sài Gòn. 

2. Nội dung công việc: 

Cung cấp dịch vụ phần mềm tạo lập biên lại điện tử tự động các khoản thu 

phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa . 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở TNMT, TP 

KHTC và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./.     

 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 2; 

- Trang TTĐT Sở TNMT;  

- Lưu: VT, VPS, KHTC, NTTB. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
   

                               Võ Tấn Thái 
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