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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 101/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 nội đồng từ quốc lộ 19 đi khu sản xuất hướng Hòn Bình.
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 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn
vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai (đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 94a/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân xã
Song An về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình đường nội đồng từ quốc lộ 19 đi khu
sản xuất hướng Hòn Bình;
Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân thị
xã An Khê về việc xuất ngân sách phân bổ vốn các dự án nhóm C quy mô nhỏ sử dụng
nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới năm 2019;
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 nội đồng từ quốc lộ 19 đi khu sản xuất hướng Hòn
Bình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường nội đồng từ quốc lộ 19
đi khu sản xuất hướng Hòn Bình 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
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ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 19 ĐI KHU SẢN XUẤT HƯỚNG HÒN BÌNH
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