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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 100/QĐ-UBND

Song An, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
đường từ nhà ông Đoàn Hà Tiên đi nhà ông Đinh Yong
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật đấu thầu năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về phê duyệt chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thực
hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững kế hoạch năm
2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 87a/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân xã
Song An về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình đường từ nhà ông Đoàn Hà Tiên đi nhà
ông Đinh Yong;
Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân thị
xã An Khê về việc phân bổ kinh phí thực hiện các dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện
Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững kế hoạch năm 2019
trên địa bàn thị xã An Khê (nguồn vốn đầu tư phát triển);
Xét Báo cáo thẩm định ngày 14/6/2019 của công chức Tài chính - Kế toán về kế
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường từ nhà ông Đoàn Hà Tiên đi nhà ông Đinh Yong,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường từ nhà ông Đoàn Hà
Tiên đi nhà ông Đinh Yong với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. BQL các chương trình mục tiêu quốc gia xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa
chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định
hiện hành.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, BQL các chương trình mục tiêu quốc gia
xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
ĐƯỜNG TỪ NHÀ ÔNG ĐOÀN HÀ TIÊN ĐI NHÀ ÔNG ĐINH YONG
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song An)
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