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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRj
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/QD - UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc
Quáng Trj, ngày5tháng nám 2021

QUYET DINU
Vvic phê duyt k hoch Ira chçn nh thu gói thu Cungcp, 1p dt
thiet bi hç thong may say born nhiçt thuçc nhiçm vy Tang cirong tiem 1rc
phyc vy nghiên cu'u vâ quãn 1 nhà nir&c v KH&CN
UY BAN NIIAN DAN TNII QUANG TR4
Can cü Lut Td chz'cc chInh quydn dja phwong ngày 19/6/2015;
Cán cz.Luát Dáu thu ngày 26/11/2013;
Can c' Ngh( djnh s 63/2014/ND-C'P này 26/6/2014 cia ChInh phi quy
cl/nh chi tiêt thi hành m5t so diêu cüa Luçt Dáu tháu lta chQn nhà tháu;
án cz Thông tw si 58/2016/77'-BTC ngày 29/3/2016 cza Bç Tài chInh quy
cl/nh chi tiët vic s& dyng von n/ia nithc dé mua sam tài san nhám duy trI hoqt
d(5ng thzthng xuyên cüa cct quan nha ntthc, dcrn vj thu(5c lrc luvng vu trang n/ian
dan, don vi sw nghip cong 4p, tO chi'c chInh trj, tO chik chIn/i trj - xâ hi, tO
c/uk chmnh trj xâ hç5i - nghê nghip, tO c/uk xâ h5i, chuk xã hç5i - nghê nghip;
Theo d ngh/ cüa Sà Tài chInh tçzi Báo cáo thdm cl/nh
2843/BC-STC
ngày 13/8/202 1.
QUYET DjNII
Diu 1. Phê duyt k hoch hxa chçn nhâ thAu gói thu Cungcp, 1p dt
thi& bj h th6ng may say bcim nhit thuc nhim viii Tang cu&ng tiêm lijc phiic
viii nghiên cCru vâ quãn 1 nhà nuOc ye khoa hçc và cong ngh vài ni dung chi
tit theo phi,i hic ctInh kern.
Diu 2. Sâ Khoa hQc và Cong ngh ch ju trách nhim trin khai, t chüc 1ira
chpn nhà thu, giám sat vic th%rc hin gói thâu theo kê hoch h1ra chpn nhà thâu
duçrc phê duyt dam bão tuân thU các quy djnh hin hành cUa nba nuâc dâu thâu.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngây k.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sâ: Tài chInh, Khoa h9c và
Cong ngh; Giám doe Kho bac nhà nu&c Quãng Trj và ThU tru&ng các sO,
ngành lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I./
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