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HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4393 /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán mua sắm giường sắt 02 tầng, kẽm gai và các vật dụng
khác lắp đặt khu cách ly tập trung Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ)
của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ
Tài chính, về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh
Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy định phân công, phân
cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và
vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Công văn số 205/UBND-THVX ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc tiếp tục tổ chức cách ly tập trung tại huyện
Hồng Ngự; Công văn số 382/UBND-KT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc kinh phí và hình thức thực hiện các gói thầu
đầu tư trang thiết bị phục vụ khu cách ly tập trung tại huyện Hồng Ngự;
Căn cứ Công văn số 1697/STC-QLG.CS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Sở
Tài chính tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn cơ chế, trình tự thủ tục mua sắm từ
nguồn ngân sách nhà nước trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19;
Xét Báo cáo thẩm định số 918/TTr-BCTĐ-PTCKH ngày 16 tháng 7 năm
2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm giường sắt 02 tầng, kẽm gai và các vật
dụng khác lắp đặt khu cách ly tập trung Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ) của
Ban Chỉ huy Quân sự Huyện; với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Mua sắm giường sắt 02 tầng, kẽm gai và các vật dụng khác
lắp đặt khu cách ly tập trung Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ) của Ban Chỉ huy
Quân sự Huyện.
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2. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp.
3. Tổng giá trị dự toán: 463.060.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi
ba triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng). Trong đó:
- Chi phí dự toán mua sắm:

459.760.000 đồng.

- Chi phí thẩm định giá:

3.300.000 đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn dự phòng ngân sách cấp Tỉnh năm 2021 hỗ trợ
có mục tiêu cho Huyện.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
Điều 2. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện các
trình tự thủ tục theo Công văn số 1697/STC-QLG.CS ngày 07 tháng 7 năm 2021
của Sở Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Chỉ huy Trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Giám đốc Kho
bạc Nhà nước Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX
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