
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v thẩm định giá thuê  

hệ thống phần mềm cho các 

hoạt động của Đề án “Khám, 

chữa bệnh từ xa” 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật 

Đấu thầu;  

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội; Nghị 

định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013;  

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-SYT ngày 06/7/2021 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá thuê hệ 

thống phần mềm cho các hoạt động của Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa”. 

Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm chào phí thẩm 

định giá thuê hệ thống phần mềm cho các hoạt động của Đề án “Khám, chữa bệnh 

từ xa”. 

Hồ sơ năng lực và thư bày tỏ quan tâm của các nhà thầu xin gửi về Sở Y tế 

Lạng Sơn, số 50 Đinh Tiên Hoàng Thành phố Lạng Sơn trước ngày 12/7/2021, 

Sở Y tế sẽ xem xét hồ sơ năng lực và giá chào của các nhà thầu và ra Quyết định 

chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định giá. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá thuê hệ thống 

phần mềm cho các hoạt động của Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” đã được đăng 

tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia số 20210715364-00 ngày 06/7/2021. 

(Nội dung đề nghị thẩm định giá được kèm theo tại Phụ lục 1) 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ với Đ/c Trần Hoàng Lộc Trưởng 

phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế, điện thoại 0205.3815963 hoặc 0985506316, 

email thloc@langson.gov.vn. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- PGĐ Tùng; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, KHTC (THL). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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Phụ lục: Danh mục phần mềm đề nghị thẩm định giá 

(Kèm theo công văn số         SYT-KHTC ngày     tháng   năm 2021 của Sở Y tế) 

  

TT Tên đơn vị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

(tháng) 

Nội dung Đơn vị sử dụng 

1 

Thuê dịch vụ hệ thống 

phần mềm khám chữa 

bệnh từ xa cho bệnh viện 

hạt nhân  

Đơn vị 6 

Thuê dịch vụ hệ thống phần mềm khám 

chữa bệnh từ xa cho bệnh viện hạt nhân  

(01 đơn vị  x 06 tháng; (Kết nối với hạ tầng 

sẵn có. Nhận dữ liệu từ tuyến dưới, truyền 

dữ liệu về tuyến trên) 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2 

Thuê dịch vụ phần mềm 

tư vấn khám chữa bệnh từ 

xa MCU Clouds 

Đơn vị 6 

Thuê dịch vụ phần mềm tư vấn khám chữa 

bệnh từ xa MCU Clouds;  (03 đơn vị  x 06 

tháng) 

Bệnh viện  phổi, Bệnh viện Y 

học cổ truyền và Bệnh viện 

Phục hồi chức năng 

3 

Thuê dịch vụ phần mềm 

lưu trữ và truyền tải hình 

ảnh PACS Clouds 

Đơn vị 6 

Thuê dịch vụ phần mềm lưu trữ và truyền 

tải hình ảnh PACS Clouds;  (03 đơn vị  x 

06 tháng);  (kết nối với mạng lưới khám, 

chữa bệnh từ xa toàn quốc phục vụ tư vấn 

chẩn đoán hình ảnh từ xa, xây dựng bệnh 

viện thông minh không in phim) 

Bệnh viện  phổi, Bệnh viện Y 

học cổ truyền và Bệnh viện 

Phục hồi chức năng 

 

 

  



Đơn vị nhận văn bản: 

1. Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Việt Nam (VNVC) 

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội 

2. Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC 

Địa chỉ: Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Thuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 

3. Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE 

Địa chỉ: 93, Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội 

4. Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

5. Công ty Cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội 

Địa chỉ: Số 10 ngõ 1 Viện Nghiên cứu cơ khí, Văn Chỉ, tổ 10, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

6. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Hà Thành 

Địa chỉ:Lô 10A, Số 18, đường Đường Trung Yên 10, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

7. Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam 

Địa chỉ: Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 


