
TONG CONG TV CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
BUU DIEN VIET NAM Dc 1p — Ti.r do — Hinh phüc 

S: 582/QD-BDVN Ha Nói, ngày 09 tháng 05 nãm 2019 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt kt qua liia chQn nhà thâu 

Gói thâu: Thuê dlch  vy tir van pháp 1 thtning xuyên 
cho Tong cong ty Biru din Vit Nam nãm 2019. 

Du an: Thuê djch vy tu van pháp I thtrô'ng xuyên 
cho Tong cong ty Buti din Vit Nam nàm 2019. 

TONG GIAM DOC TONG CONG TY BU'U DIN VIT NAM 

Can Cu VàO LuQtt Du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/20 13 cüa Quc hi 
nithc Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam; 

Can cü Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phüv vic 
Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut Dâu thu ye 1ra ch9n nhà thâu; 

Can cCr Quyt djnh s 09/QD-BTTT ngày 06/01/2015 cüa Bô trithng B 
Thông tin và Truyên thông ye vic to chirc 1i Tong cong ty Buu din Vit Nam; 

Can cir Diu 1 t chirc và hot dng cüa Tng cOng ty Buu din Vit Narn 
ban hành kern theo Quyêt djnh so 1538/QD-BTTTT ngày 0 1/9/2016 cüa B truó'ng 
B Thông tin và Truyên thông ye vic phê duyt; 

Can cir Quy ch t chüc hra chn nhà thu cung cp nguyen 1iu, nhiên 1iu, 
vt 1iu, Vtt tu, djch vii tu van, djch v phi tu van dê dam bão tInh lien tiic cho hot 
dng SXKD và mua sam nhäm duy trI hot dng thung xuyên cüa Tong cOng ty 
Buu diên Viêt Nam ban hành kern theo Quyét djnh so 282/QD-BDVN-F]DTV ngày 
27/10/2016 và Quyêt djnh so 29/QD-BDVN-FIDTV ngày 21/3/2017 cña Hi dông 
thành viên Tong cong ty Buu din Vit Nam; 

Can cü Quyt dinh  s 546/QD-BDVN ngày 04/5/2019 cüaTng giám dc 
Tong cong ty Bu'u din Vit Nam ye vic phê duyt dir toán mua sam, kê hoich h'a 
chçn nhà thâu và nba thãu dê nghj chi djnh thãu di,r an "Thuê djch vi tu van pháp 
l thumg xuyên cho Tong cong ty Buu din Vit Nam näm 2019"; 

Quyêt djnh so 547/QD-BD\TN ngày 06/5/20 19 cüa Tng giám dôc Tong cOng 
ty Bu'u din Vit Nam ye viêc phê duyt don vj dugc dê nghj chi djnh thâu dij an 
"Thuê djch v11 tu van pháp 1 thuOng xuyên cho Tong cong ty Buu din Vit Narn 
näm 2019" 

Xét t?Y trinh s 33 8/TTr-THPC ngày 08/5/2019 cüa Phông TOng hp Pháp ch 
ye vic phé duyt ket qua lua chon nba thâu, gói thâu "Thuê djch vi,i tu van pháp 1 
thumg xuyên cho Tong cong ty Bu'u din Vit Narn näm 2019" thuc dir an "Thuê 
djch v tu van pháp 12 thuäng xuyên cho Tong cong ty Bu'u din Vit Narn näm 
2019"; 

Xét d nghj cüa phOng Hành chInh Quãn trj, 
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QUYET IMNH: 

Diêu 1. Phê duyt kt qua hra ch9n nba thu gói thu "Thuê djch v11 tu vn 
pháp 1 thiRmg xuyên cho Tong cong ty Bu'u din VietNam näm 2019" thuc dir 
an "Thuê dich vçi tu van pháp 1 thithng xuyên cho Tong cong ty Buu din Viêt 
Nam nãm 2019" vOi các ni dung cci the nhu sau: 

1. Ten nhà thu: Cong ty TNI-IH Tu vn H trçy Doanh nghip Gia Phát. 

Dja chi: So 3, ngách 33, ngO 475 dithng Nguyn Trãi, Phuing Thanh Xuân 
Nam, Qun Thanh Xuân, Thành phô Ha Ni. 

2. Ni dung: Thuê djch vii tu van pháp 1 thung xuyên cho Tong cOng ty 
Bu'u din Vit Nam näm 2019 gôm các ni dung chInh sau: 

+ Cung cp cho TCT, khi du'çc TCT yêu câu, nhU'ng van ban pháp 1ut dä ban 
hânh có lien quan den hot dng kinh doanh cüa TCT trên Ca sâ dü lieu có sn cüa 
Gia Phát. 

+ Tu vn, cung cp các kin pháp 1 trong 1mb vcrc  sâ hüu tn tu cUa Tng 
côngty. 

+ Cp nht và cung cp nhüng van ban pháp 1ut mo'i nht diu chinh các hot 
dng kinh doanh cUa Tong cong ty djnh ki hang tháng hoc theo yêu câu; Tu van, 
dê phông rüi ro các van dê pháp 1phát sinh khi các van ban pháp 1ut mó'i có ãnh 
hiRing den hoat dng SXKD cüa Tong cong ty. 

+ Tu vn và thm djnh tInh pháp 12 dôi v&i các Hçip dng duçc k kt giüa 
Tong cong ty và dOi tác; Dua ra kiên pháp 1 bang van bn ye tInh hgp pháp tfrng 
vi vic theo yêu câu cUa TCT (neu can). 

+ Rà soát và cung cap các 2 kin pháp 1 dôi vi các van ban, tài lieu duGc 
ban hành ni b, các van ban ban hânh ra ben ngoài phát sinh tr qua trInh hot 
dng, quãn 1 diêu hành cüa Tong cong ty khi TCT yêu cu; d xut s1ra dM nu 
can thiêt. 

+ PhM hçp rà soát các quy djnhni b cUaTCT trong trng linh vi.rc (TCLD, 
KHDT, TCKT), có kiên dê xuât diêu chinh, bô sung cho phü hçp vói hot dng 
cüa TCT. 

+ Phôi hçip trong cOng tác phô biên giáo diic pháp 1ut cho di ngü can bô lam 
cong tác pháp chê cüa TCT. 

+ Süa di, somn tháo hoàn thin mt s mu hcip dng kinh t thông dng, ap 
dung trong Tong cong ty Buu din Vit Nam theo yêu câu cüa TCT. 

+ Xây dixng d cuang b ctrn nang pháp 1 dung trong ni b Tong cOng ty 
(mang tInh djnh hiRing cüa TCT cho các dan vj thãnh viên nãm duçic ca ban each 
thirc thirc hin, quy trinh cn lam trong qua trmnh hot dng); Xây drng c th cm 
nang chi tiêt v hçip dOng và xây drng hçip dông trong TOng cOng ty Buu din Vit 
Nam. 

3. Giá kin nghj trüng thu sau thu& 3 96.000.000 dng. 

(Bcing chii': Ba tram chin murxi sáu triu dng) 
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Ncri nhân: 

- Nhu diêu 3; 

- A. Hào TGD (d b/c); 

- A. Drc PTGD (d b/c); 

- Luu: VT, VP (O4bán). 

TL.TONG GIAM DOC 

CHANH VAN PHONG 

AIS: 14572 

TONG CONGT' 
BU'U DIEN 
vT NAM 

4. HInh thüc hçp dng: Hçrp dng tr9n gói. 

5. Th?i gian thirrc hin hçp dng: 12 tháng. 

Diu 2. Giao cho Van phông Tng cong ty theo chiirc näng nhim vi duçic 
giao chU trI triên khai thic hin dir an, k)2 kêt hap dông và thirc hin các thu tiic tiêp 
theo vi nhà thâu trüng thâu trên ca si giá, tiên d, ni dung dã du'cic phê duyt. 

Diêu 3. Quyét djnh nay có hiu 1irc ké tü ngày k. Van phOng Tng cOng ty, 
Ban Tài chInh Ké toán chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

)NG TY 
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