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QUYET IMNH 
V vic phê duyt k hoich lya chçrn nhà thu cong trinh: Trtrông Tiêu hçc 
To Hiêu, xã Oak Nia; Hng myc: Cal t,o, sfra chfia, nâng cap nhà lip h9c 3 

phông, nhà lop hçc 4 phông và day phông hçc b mon 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN THAN H PHO GIA NGHiA 

Can c& Lut T ch&c chInh quyên dia  phutrng ngày 19/6/2015, 
Can c& Ludt sièa doi, bô sung m5t so diéu cüa LuçU To ch&c ChInh phz và 

Luát To ch&c chInh quyén dia  phzto'ng ngày 22/11/2019, 
Can c& Lut Dáu tháu ngày 26/11/2013; 
('an c& Nghj djnh sO 63/2014/ND-CP ngây 26/6/2014 cüa ChInh phü quy 

dnh chi tiêt thi hành m5t so diéu cña Lut Dáu tháu ye hta c/ian nhà tháu, 
Can cz' Thông tic sO 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cüa Bô trwàng Bô 

Kê hogch và Dáu tic quy djnh chi tiêt ye ké hoçich 4a chQn nhà tháu; 
('an ci Quyét djnh sO 1371/QD-UBND ngày 08/10/2021 cña C/ia tjch UBND 

thành phO Gia Nghia ye vic phê duyt Báo cáo kinh té - k9 thut dáu tu' xáy dy'ng 
cOng trInh: Tric&ng Tiêu hQc TO Hiu, xâ Dák Nia, Hang myc: Cái tgo, tha chfra, 
náng cap nhà lop hQc 3phông, nhà lOp hQc 4phOng và dày phOng hQc b(3 mOn; 

Can th Quyét dnh sO 1436/QD-UBND ngày 21/10/2021 cüa C'hü tjch UBND 
thành phO Gia Nghia ye vic bO sung kinh phi nám 2021; 

Theo de nghj cia phOng Giáo duc & Dào tgo thành phô tai T& trmnh so 
164/TTr-PGD&DTngày 25/10/2021 vévicphê duyét kê hogch lca chQn nhà tháu 
dic an: Tricô'ng Tiéu hac TO Hiu, xã Dák Nia; Hang myc: C'ái tgo, tha chiki, náng 
cá'p nhà lap hQc 3 phOng, nhà l&p hQc 4 phOng và dày phOng hQc bó mOn, 

Theo dé nghj cüa phOng Tài chinh - Ké hogch thành phO tqi Báo cáo thám 
djnh sO 100/KQTD-TcKJ-I ngày 27/10/2021 ye ké hogch lra chQn nhà tháu cOng 
trInh: TrirOng Tiéu hQc TO Hiu, xd Dak Nia; Hqng myc: ('al tgo, tha chü'a, náng 
cap nhà lap hQc 3 phOng, nhà lOp hQc 4 phOng và dày phOng hQc b5 mOn. 

QUYET O!NH: 

Oiu 1. Phê duyt k hoach hera ch9n nhà thu cong trInh: Tnthng Tiu h9c 
To Hiu, xä Dãk Nia; Hang milc: Cãi tao,  scra ch&a, nâng cap nhà lap hçc 3 phông, 
nhà lap h9c 4 phông và dày phông h9c b mon ('Ciii tiêt nhwphy lye dInh kern). 

* Các ni dung khác: Dôi vOi các gói thâu ch djnh thâu, Chü dâu tiz thrc hin 
vic áp diing t' I tiêt kirn theo COng van so 5699/UBND-KTTC ngày 
3 1/10/2016 cüa UBND tinh Däk Nông và COng van so 1705/UBND-TCKH ngày 
09/11/2016 cüa UBND thj xã Gia NghTa (nay là thành phô Gia Nghia). 
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Diu 2. 
1. Phông Giáo diic & Dào tto thành ph (Chü du tu) có trách nhim thrc 

hin các ni dung ghi tai  Diéu 1 cüa Quyêt djnh nay, to chirc hra ch9n nhà thâu 
theo kê hoach ducic duyt dam bâo tuân thu các quy djnh hin hành; dông th?ii chju 
trách nhim ye tInh chmnh xác, hçip pháp cüa ke hoach 1ra ch9n nba thâu dé xuât. 

2. Phông Tài chinh - Ké hoch thành phô chju trách nhim ye tInh chInh xác, 
pháp 1 cüa kêt qua thâm djnh ké hoch 1ira ch9n nhà thâu tai  Báo cáo thãm djnh 
so 1 0O/KQTD-TCKH ngày 27/10/2021. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu hc kê ti ngày ks'. 
Chánh Van phông I-IDND & UBND thành phô, Tnthng phông Tài chInh - KC 

hoach, Trtr&ng phông Giáo dic & Dào tao  thành phO và các dn vj có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nh?mn: 
-NhirDiêu3; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Phông QLDT TP (d/b); 
- UBND xâ Dãk Nia (d/b); 
- Luu: VT, TCKH, (K) 

 

Do Tim Su'ffng 



PHU LUC: 
Ké hoch 1ia chçn nhà thâu cong trInh: Truong Tiê.i hQ.c.:I'ôHju,  xã Oak Nia; 

Hing muc: Cal to, sü'a chü'a, nâng cp nhà lóp hQc 3 phông. nhiãp h9c 4 phông 
và day phông h9c b mon 

(Kern theo Quyet din/i  sdi.4  ,5.L/QD-UBND ngàj(3LzMigJ1 
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