
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S:J'P3  /QD-UBND Dák Glong, nàYj6 tháng 11 nàm 2021 

QUYET D!NH 

V vic phê duyt k hoach 1tra chon nhà thu, gói thu: 
Lp k hoch sfr dt..ng dat nàm 2022 huyn Dák Glong 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYEN DAK GLONG 

Can thLuçt To' chüv chInh quyn djaphu'cmg ngày 19/6/2015,' 

Can ci Luát tha dO'i, bo' sung mç$t so' Diu cuá Lut To' chi'c ChInh phz và 
Luat TO chic chInh quyên dja phuvng ngày 22/11/2019,' 

Can thLut Dá'u thcu ngày 26/11/2013, 

Can c&Nghj djnh so' 63/2014/ND-CT ngày 26/6/2014 cia ChInhphü ye' quy 
ct/nh chi tiêt thi hành mót so diéu cia Luát Dáu tháu ye 4a chQn nhà tháu, 

Can ci Thông tic so' 10/2015/TT-BKHDTngay 26/10/2015 cia Bó KI hogch và 
Dáu tic quy ct/nh clii tiêt ice hoçwh 4a chQn nhà tháu; 

Gán cii Quylt ct/nh so' 3000/QD-UBND ngày 09/11/2021 cia Cht t/ch 
UBND huyn Dak Glong, ye vic phê duyt cté cwong - dl! toán Lp ké hoich th 
dyng dat nám 2022 huyn Dák Glong, 

Can cii QuyAt ct/nh so' 3139/QD-UBNDngay 23/11/2021 cja UBND huyn 
Dák Glong, ye vic phán khai nguOn von dáu tic phát trién nám 2021 thy'c hin 
Lp ice hogch th dyng dat nám 2022 huyçn Dák Glong; 

Theo d ngh/ cüa Phông Tài nguyen và MOi tru'ô'ng huyn Do'k Glong tqi 
TO' trInh so 782/TTr-TNMT ngày 10/11/2021 và báo cáo thám ct/nh cza phOng 
Tài chInh - Kê hoqch so (/BCTD-TCKHngày2/11/2021, 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Phê duyt k hoich 1ira chçn nhà thu, gói thu: Lp k hoach sr 
diing dat 11am 2022 huyn Däk Glong, vOi các ni dung sau: 

1. Ten dir an: Lp k hoach si:r ding dt näm 2022 huyn Dk Glong. 

2. Chü du tu': Phông Tài nguyen và Môi trithng huyn Dk Glong. 

3. NguIn vn thrc hin: Ngân sách huyn (Quye't ct/nh so' 3139/QD-
UBND ngày 23/11/2021 cáa UBND huyçn Dák Glong). 

4. Thôi gian thirc hin: Näm 2021. 

5. Da diem triên khai: Huyn Däk Glong, tinh Dk Nông. 
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6. K hoach lira chon nhà thu: 
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Diêu 2. Phông Tài nguyen và Môi tru&ng huyn Dk Glong là Chü du Ui 
có trách nhim thirc hin các ni dung ghi a Diu 1 Quyêt djnh nay, t chirc 
thirc hin các bixâc tiêp theo, theo dung quy djnh hin hành. Yêu câu nghiêm tue 
thi.rc hiên: 

- Dang tãi k hoch 1ira ch9n nhà thu len h thng du thAu Quc gia. Chi 
phát hành HSYC khi dáp 1mg dü thou kin tai Diêu 7 Lust Dâu thâu ngày 
26/11/2013. 

- Chi thj s 03/CT-BKHDT ngày 24/5/20 19 cüa B K hoch và Du tim, v 
vic chân chinh cong tác dâu thâu, tang ci.thng hiu lirc, hiu qua và day lüi tmnh 
tring tiêu circ, vi pham trong dâu thâu. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phông HDND và UBND huyn; Trtthng phông Tài chInh - 
hoch huyn; Trithng phông Tài nguyen và Môi trirng huyn Dàk Glong; Giám 
doe Kho bac Nha nuâc Dàk Glong và ThU tri.r&ng các don vj có lien quan, chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nol nhân: 
- Nhu Diu 3; 
- TT Huyn i'iy, IT HDND huyn (b/c); 
- Chü tjch, cac PCT ND huyn; 

Trãn Nam Thuãn 
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