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/QD-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng ' nám 2019

QUYET D!NH
Phê duyt k hoch hra chon nhà thu nguin kinh phi dam bão xä hi trén dja bàn
tinh Gia Lai näm 2019

CHU TJCH U( BAN NHAN DAN T!NH
Can cfr Luât Du thu näm 2013;
Can ccr Nghj djnh s 63/20141ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh
ehi tiêt môt so diêu cüa Luât Dâu thâu ye 1ra ch9n nhà thâu;
Can c(i Thông tu s 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cUa B K hoch và
Dâu tu quy djnh chi tiêt ye kê hoch lira ch9n nhà thâu;
Can cCr Quyt djnh s 610/QD-UBND ngày 21/12/2018 cUa Uy ban nhân dan
tinh Gia Lai ye vic giao dix toán thu, chi ngân sách näm 2019 cho cãc dcn vj dir toán
cap tinh;
Can ci Cong van s 1744/STC-HCSN ngày 18/7/2019 cüa S& Tài chInh, v vic
diêu chinh ni dung chi nguôn kinh phi Dam bào xa hi trên dja bàn tinh Gia Lai n.m
2019,
CAn cr Cong vAn s 1646/UBND-KTTH ngày 30/7/2019 cüa Uy ban nhân dan
tinh Gia Lai ye vic triên khai nguôn kinh phi dam bão xà hi nAm 2019 trên dja bàn
tinh;
Can c1r Quy& djnh s 647/QD-BDT ngày 02/8/20 19 cUa Ban Dan tc tinh Gia
Lai, ye vic Phê duyêt danh mic chi tiêt, dir toãn kinh phi chi dam bào xA hi trên dja
bàn tinh Gia Lai nAm 2019;
- / ' /20 19 cUa Sâ K
/BC-SKHDT ngày
Xét báo cáo thm djnh s 13
hoch và Dau tu ye vic thâm dinh kê hoch hra chçn nhà thâu Nguôn kinh phi dam bào
xà hi trên dja bàn tinh Gia Lai nAm 2019;
Theo d nghj cüa Ban Dan tc tinh tti T? trInh s 648/TTr-UBND ngày
02/8/20 19 ye vic phC duyt ké hoich 1ra ch9n nhà thãu Nguon kinh phi dam bão xA hi
trên dja bàn tinh Gia Lai nAm 2019,

QUYET D!NH
Diu 1. Phê duyt k hotch 1ra ch9n nhâ thu Ngun kinh phi dam bào xâ hi
trên dja bàn tinh Gia Lai nArn 2019 vâi ni dung chi tiêt theo ph hic dInh kern.

Diu 2. Ban Dan tôc tinh chiu trách nhiêrn t chrc lira chQn nhã thAu theo k
hoach Iira chon nhà thâu duçxc duyêt dam bão tuân thu các quy djnh hin hành.
Diu 3. Chánh Vtn phông UBND tinh, Giám dc các s&: K hoch và Dâu tu,
Tâi chInh, Nong nghip va Phát triên nông thôn, Lao dng, Thuong binh và Xä hi;
Giám dôc Kho bc Nhà ntrâc tinh; Tnthng Ban Dan toe tinh và Thu trung cãc s, ban,
ngânh lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k./.
No'! nhân:
- Nhu diu 3;
- D/c Chü tich; các PCT.UBND tinh;
- Các d/c PVP.UBND tinh;
- Lixu VT,CNXD,KUHflm -

KT. CHU TICH
P110 CHU TICH
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Nguyn Due Hoàng

PHIJ LUC KE HOACH LISA CHQN NHA THAU
kinh phi dam bão xa hi trên dja bàn tinh Gia Lai nàm 2019
jnh s
'5 /QD-UBND ngày 05 tháng? nãm 2019 cüa UBND tinh)
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