ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập Đề án xây dựng mô hình
liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn
trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã
Gia Nghĩa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu
tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND
thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt đề cương, dự toán lập Đề án xây dựng mô
hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn
thành phố Gia Nghĩa;
Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND
thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn sự nghiệp
kinh tế năm 2020 cho phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của phòng Kinh tế thành phố tại Tờ trình số 81/TTr-KT ngày
18/3/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Đề
án xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an
toàn trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm
định số 25/KQTĐ-TCKH ngày 07/4/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập Đề
án xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an
toàn trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập Đề án xây dựng mô hình
liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn thành
phố Gia Nghĩa; cụ thể như sau:
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244.441.000

Điều 2. Phòng Kinh tế thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các
nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, quản lý dự toán, gói thầu và tổ chức
lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện
hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,
Trưởng phòng Kinh tế thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH, (K).
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