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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán Gói thầu:
Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 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 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 532/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 5 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
của Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Công văn số 879/STC-QLG.CS ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở
Tài chính về việc Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua
sắm xe ô tô chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng
và phụ kiện, với những nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.
3. Địa điểm đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.
4. Đơn vị lập dự toán: Sở Thông tin và Truyền thông.
5. Tổng dự toán gói thầu: 727.278.800 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi
bảy triệu, hai trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm đồng).
6. Nguồn vốn: Kinh phí quản lý hành chính đã giao dự toán năm 2021.
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7. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.
Điều 2. Giao Văn phòng Sở, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định gói thầu có
trách nhiệm thực hiện hồ sơ, thủ tục mua sắm trong Quyết định này theo đúng
trình tự của Nhà nước về đầu tư công.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các
thành viên Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định gói thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- GĐ và các PGĐ;
- Lưu VT, VP.
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