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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
“Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
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 1497/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng
cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định
số 341/BC-SKHĐT ngày 19/8/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Tăng
cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020” tại Biểu
kèm theo Quyết định này.
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày
06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KGVX,THNC, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).
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BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020”
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
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