UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 24/QĐ-SKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 08 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập
báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển
toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hạ Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Hợp phần
tỉnh Quảng Trị
--GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án Hạ tầng cơ
bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị tiểu dự án tỉnh Quảng Trị;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án BIIG2,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế ngành chịu trách nhiệm thẩm
định Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án
hoàn thành dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hạ
Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Hợp phần tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Trưởng Phòng Kinh tế ngành chịu trách nhiệm triển khai tổ chức
thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Chi phí thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giám đốc Ban QLDA BIIG2, Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Kinh tế
ngành và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KTN.
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