UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 237/QĐ-BDT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá, gói thầu Thuê xe đưa đoàn đại biểu
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh
nghiệm ngoài tỉnh năm 2022
TRƯỞNG BAN BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu,
chào hàng cạnh tranh;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ
chức lựa chọn nhà thầu.
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh
về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách địa phương
năm 2022; Quyết định số 28/QĐ-BDT ngày 12/01/2022 của Trưởng Ban Dân
tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BDT ngày 24/01/2022 của Trưởng ban Ban
Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách đối
với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi năm 2022; Quyết định số 228/QĐ-BDT ngày 13/4/2022 Điều chỉnh Kế
hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Kế hoạch số 337/KH-BDT ngày
16/6/2020 Tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham
quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá, gói thầu Thuê xe đưa đoàn đại biểu
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh
nghiệm ngoài tỉnh năm 2022, gồm những nội dung chính như sau:
Chương I: Yêu cầu nộp báo giá
Chương II: Phạm vi, yêu cầu của gói thầu
Chương III: Biểu mẫu
Chương IV: Dự thảo hợp đồng những nội dung chính
Điều 2. Căn cứ nội dung Bản yêu cầu báo giá đã được phê duyệt tại Điều
1, Văn phòng Ban tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện
hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ban, Trưởng các phòng thuộc Ban; Tổ chuyên
gia xét thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên và các cá
nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, kế toán,hien.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn
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