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UY BAN NBAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc1p-Turdo-Hnh phüc
TINIIQUANGTRJ
S&2.644/QD-UBND

Quáng Trj, ngày,/5tháng 9 näm 2020
QUYETDINH
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Ve vice phe duyçt Ke hoch 1ya chyn nhà thau cong trinh:
Nhà hró'i trng thu ngbim cay dirçrc 1iu Cong ngh cao
UY BAN NIJAN DAN TiNH QUANG TRJ

Can thLut i'd c/uk chInh quyn djaphu-ong ngày 19/6/2015,
Can cz Lut Dôu t/uu ngày 26/11/2013;
Can th Nghj djnh so' 63/2014/ND-CPngay 26/6/2014 cza ChIn/i pith quy
din/i c/i tiet tin han/i mQt so dieu cua Lugt Dau thau ye lta chQn nha thau;
Can c& Thông tw sd 10/2015/77'-BKRDT ngày26/10/2015 cza Bç5 Ké hogch
va E)au tw Quy din/i c/i tiet ye ke hoqch 4a chQn n/ia thau,
Can c& Quylt din/i sd 04/2015/QD-UBND ngày 26/3/2015 cáa UBND tin/i
ban hành quy djnh ye p/an công, p/an cap trách nhim quán lj n/a nzthc ye dáu
tháu trên dja bàn tinh Quáng Trj;
Gán c& Quyé't djnh Sd 2415/QD-UBND ngày 27/8/2020 v vic phê duyt
Báo cáo KTKT dáu hr xáy drng cong trinh: N/a hrói trông thz nghim cay dwcic
lieu Cong ngh cao;
Theo d nghj cza S& K hogch và Ddu hr tgi Báo cáo sd 415/Bc-SKFI-KGVX
ngày 0 4/9/2020.
QUYET DjNH:
Diu 1. Phê duyt k hoach 1ra chçn nhà thu cong trInh: Nhà lrn9i trng thir
nghim cay ducic 1iu cong ngh cao vài các ni dung theo phii 1iic dInh kern.
Diu 2. Sr Khoa hpc và COng ngh chju trách nhim t chtrc 1ira chQn nhà
thu theo k hoach 1%ra ch9n nhà thu ducic duyt dam bâo tuân thu các quy djnh
hin hãnh.
Diu 3. Quy& dlnh nay có hiu 11gTC thi hành k tü ngày k).
Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc các S&: K hoach và D&u tr, Tài
chInh, Khoa h9c và Cong ngh; Giám dc Kho bc Nhà nuâc tinh và Thu trtthng
các dcin vj lien quan chju trách nhim thi hãnh quyêt djnh này./.Lv'
Nyi nhn:
TM. UY BAN NIIAN DAN
- Nhu diu 3;
KT. CH1J TJCH
-Luu:VT,KHCN.
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