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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp  
báo Nông nghiệp Việt Nam Quý IV năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TUYÊN QUANG 

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 thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 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 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-SNN ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng Sở 

Nông nghiệp và PTNT; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp báo Nông nghiệp 

Việt Nam quý IV năm 2021 với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Văn phòng sở căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 

Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo đảm 

bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện thanh, quyết 

toán hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 
 

 

Các ông, bà: Chánh Văn phòng sở và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Kho bạc NN Tuyên Quang; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Như điều 3 (thực hiện); 

- Lưu VT, KH. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Công Hàm 
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