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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1610/Qð-CTUBND

Bình ðịnh, ngày 18 tháng 7 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch ñấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ
ñào tạo cho Trường Cao ñẳng Y tế Bình ðịnh năm 2011
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của
các Luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng
dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Công văn số 77/DHNTB-MS ngày 22/4/2011 của Ban Quản lý Dự án
hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch ñấu
thầu của tỉnh năm 2011;
Căn cứ Công văn số 130/DHNTB-MS ngày 09/6/2011 của Ban Quản lý Dự án
Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế về việc mua sắm trang thiết bị
cho Trường Cao ñẳng Y tế Bình ðịnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 294/Qð-CTUBND ngày 17/02/2011 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt ñộng năm 2011 của Dự án “Hỗ trợ
Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ” tỉnh Bình ðịnh;
Xét ñề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 193/TTr-SYT ngày 16/6/2011 và ñề nghị
của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại tờ trình số 183/TTr-SYT ngày 12/7/2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kế hoạch ñấu thầu: Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ ñào
tạo cho Trường Cao ñẳng Y tế Bình ðịnh năm 2011, với những nội dung cơ bản như
sau:
1. Phần công việc ñã thực hiện: Thẩm ñịnh giá thiết bị, chủ ñầu tư chịu trách
nhiệm thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.

