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BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

Sá:I23WQD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p Tir do Hinh phüc
Quáng Trj, ngàyJ2. tháng nám 2022
-

-

QUYET D!NH
V vic phê duyt k ho,ch itra chQn nhà thiu cong trInh: Sfra chfra
mt dtrô'ng và rãnh thoát nu'óc dcc don Km6+900~Km7+900 -DT.585
UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TR!
Can thLut td chá'c chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015,
Can thLuçt Dá'u thu ngày 26/11/2013,
Can ci Nghj djnh sc 63/2014/ND-CP ngày 2 6/6/2014 cüa CrhInh phz quy djnh
chi tiêt thi hành m5t so diêu cIa Luat dáu tháu ye 4a chQn nhà tháu,
Can ci các Thông tw cia Bó KI hogch và E*u tw: SO' 10/2015/TT-BKHDT
ngày 26/10/2015 Quy djnh clii tiêt ye Ice hogch la chQn n/là tháu; sO 11/2019/TTBKHDT ngày 16/12/2019 Quy djnh chi tiêt vic cung cap, dàng tái thông tin ye dáu
tháu, 45 trInh áp dyng lra chQn nhà tháu qua mgng và quán l, th dyng giá trj báo
dam dir tháu, báo dam thrc hin hQp dOng khOng dircic hoàn trá;
Xét d nghj cia Giám dO'c Sà KI hogch và Ddu tw tgi Báo cáo thdm d/nh sO'
153/B C.-SKH-K TN ngày 06/5/2022.
QUYET DINH:
Diêu 1. Phê duyt k hoch lira chçn nhà thâu cong trInh Sra chra mt di.ring
và ränh thoát nisâc dc doin Km6+900~Km7+900/DT.585 theo biêu dInh kern.
Diu 2. S& Giao thông 4n tái chju trách nhim t chüc 1ra chn nhà thu theo
kê hoch lira ch9n nhà thâu dixcic phê duyt dam bão tuân thu các quy djnh hin hành.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k ttr ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S: K hotch va D.0 ttr, Tài
chinh, Giao thông vn tãi; Giám dOc Kho bc Nhà nuâc tinh, Chü tjch UBND huyn
Cam L chju trách nhim thi hành quyêt djnh này.I.P
No'! nhin:
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Nhr diêu 3;
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