
 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:           /QĐ-SKHCN  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

In ấn 04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin khoa học và công nghệ  

Quý III, IV năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, 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, đơn vị vũ trang nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc 
phòng – an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2021 của Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao dự toán thu chi 
ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 20/01/2022, của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng khoa học và công nghệ; 

Xét Tờ trình số 77/TTr-TTTTUD ngày 01/6/2022 của Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng khoa học và công nghệ  và Báo cáo thẩm định ngày 13/6/2022 của 

phòng Kế hoạch – Tài chính tại về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “In ấn 
04 Bản tin và 01 Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 
2022”. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “In ấn 04 Bản tin 

và 01 Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Quý III, IV năm 2022”, với các 

nội dung cụ thể như sau: 
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Điều 2. Căn cứ Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng khoa học và công nghệ có trách nhiệm: 

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung tại Điều 1 Quyết định này và thực 

hiện quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

- Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo Quy định tại Thông tư 

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng khoa học và công nghệ và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Các PGĐ Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, KHTC (L). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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