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DcJp-Turdo-Hinh phác

QUYET D!NH
V vic phê duyt K hoch lçra chçn nhà thu (b sung)
Cong trInh: Tri s& UBMTTQ Vit Nam và các Doàn th huyn Gio Linh

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR!
Can ct' Lut To chzc ChInh quyn diaphirung ngày 19/6/2015;
Cán thLuçt Dáu tháu ngày26/11/2013;
Càn ci'rNghj djnh so 63/2014/ND-C'P ngày 26/6/2014 cia C'hInhphz quy
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cia Ludt Dáu tháu ye lra chQn nhà rháu;
C'án cz Thông tw sO 10/2015/TT.-BKHDT ngày 26/10/2015 cza Bç5 KC
hogch và Dáu tu Quy d/nhchi tiêt ye kê hogch la chQn nhà tháu;
('an ct'r Quyêt djnh sO 2921/QD-UBND ngày 09/10/2020 cia UBND tinh ye
vicphê duyét diêu chinh, bO sung báo cáo kinh tê kjY thuçt xáy c4tng cOng trinh:
Try sà UBMTTQ Vit Nam và các Doàn the huyn Gio Linh,
Xét dê nghj cia UBND huyn Gio Linh tai Ta trInh sO 1 75/TTr- UBND ngày
12/10/2020 và S& Ke hogch và Dáu tu ti Báo cáo so 501/BC'-SKH-TH ngày
2 0/1 0/202 0 ye vic thâm djnh ké hoçzch ly"a chQn nhà tháu ('bO sung) cong trInh.
Try s& UBMTTQ Viçt Nam và các Doàn the huyn Gio Linh.
QUYET DJNH:
Diéu 1. Phê duyt k hoch hra ch9n nhà thu (b sung) cong trInh: Trij sâ
UBMTTQ Vit Nam vâ các Doàn the huyn Gio Linh vâi các ni dung chi tiêt
theo ph hic dinh kern.
Diu 2. Uy ban nhân dan huyn Gio Linh chju trách nhim to chüc hra
chçn nhà thâu theo ké hoach 1ra ch9n nhà thâu drcrc duyt dam bâo tuân thU các
quy djnh hin hành cUa Nhà nixâc ye Dâu thâu.
J3iu 3. Quyet djnh nay có hiu lirc thi hành kê tir ngày k.
Chánh Van phUng UBND tinh; Giám dôc các S&: Ke hoach và Dâu tu, TUi
chinh, Xây dirng; Giám dôc Kho bc Nhâ nisôc; ChU tjch UBND huyn Gio
Linh và ThU truOng các dan vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh
này.!.V
Nol n/ian:
-NhisDiu3;
- CT, PCT UBND tinh;
- Lixu VT, TH(H)44&,
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