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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 1704/Qð-CTUBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 11 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân công trách nhiệm thẩm ñịnh trong ñấu thầu ñối với gói thầu
mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ quan nhà
nước bằng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của
Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2008/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
Hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn thực hiện ñấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên
của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày
05/11/2007 sửa ñổi, bổ sung Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2719/Qð-CTUBND ngày 27/11/2007 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai ñấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao,
công cụ, dụng cụ chuyên ngành y tế bảo ñảm hoạt ñộng thường xuyên của các cơ sở y
tế công lập trong tỉnh từ năm 2008.
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 178/TTrSKHðT ngày 19/5/2008 và ý kiến tham gia các sở liên quan.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phân công trách nhiệm chủ trì thẩm ñịnh trong ñấu thầu (gồm kế hoạch
ñấu thầu hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu) ñối với gói thầu mua sắm tài

