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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
T!NH QUANG TRI
Dic 1p - Tu do - Hanh phác
S&

M3 IQD-UBND

Quáng Tn, ngày

t3 tháng 11 nám 2021

QUYET DNH
V vic phê duyt k hoch lira ch9n nhà thu cong trInh:
Cãi to nâng cp Try s& lam vic Trung tam khuyn nông
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR
Can c& Luat Td chic chInh quyn dja phwo7lg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Cán c&LuçtDá'u thdu ngày 26 tháng 11 nàm 2013;
C'án th Nghj djnh so' 63/2014/ND-CP ngày 26 tha'ng 6 nám 2014 cia C'hInh phi
ye vic quy djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cüa Lut Dáu tháu ye lya chQn nhà thâu;
Can cz các Thông tu tha Bó Ké'hogchvà Dcu tit. s 10/2015/IT-BKI-lDTngây 26
tháng 10 nãm 2015 Quy cl/nh chi tiêt ye Ice hoçich ly'a chQn nhà tháu; sO 11/2019/7TBKJ-fDTngày 16 tháng 12 nám 2019 Quy cl/nh clii tiêt ye vic cung cap, clang tái thông
tin ye dáu tháu, 43 trInh áp dyng lra chQn nhà tháu qua mgng và quán lj, th dyng giá frj
báo dam dr tháo, báo dam thyv hin hQp dOng khOng dirçrc hoàn Ira;
Theo d nghj cia Sà Ké hoçzch và Lku tgi Báo cáo thdm cl/nh s 595/BcSKFl-K TN ngày 09/11/2021.
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt k hotch lira chn nhà thu cong trmnh Cãi tao nãng cap trij sâ lam
vic Trung tam khuyên nông vOi nhtthg ni dung nirn biêu dInh kern Quyêt dinh nay.
Diu 2. Ban quãn 12 dr an du tu xây d%rng các cOng trInh dan diing và cong
nghip chju trách nhim tO chirc 1ira ch9n nhà thâu theo ké hoach 1ira ch9n nhà
thâu dugc phê duyt darn bão tuân thu các quy djnh hin hành.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày ks'.
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: K hoch và Du tu, Tài
chInh, Nông nghiêp vã Phát triên nông thôn; Giám dOc Kho bac Nba nuâc tinh, Giám
dôc Ban Quãn 1 dir an dâu tu xây drng các cOng trInh dan diing và cong nghip và
Thu tru&ng các don vj lien quan chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./.
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