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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu “Điều tra kiến thức
và thực hành đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh
thực phẩm, người tiêu dùng, người quản lý lãnh đạo về an toàn thực phẩm
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021”

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
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 ti t thi hành m t số đi u của Luật đấu thầu v
a ch n nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 16/5/2016 của B Tài chính
quy định chi ti t việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì
hoạt đ ng thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thu c c ượng vũ trang
nhân dân, đơn vị s nghiệp công ập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
h i, tổ chức chính trị - xã h i ngh nghiệp, tổ chức xã h i, tổ chức xã h i - ngh
nghiệp;
Căn cứ Quy t định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Nguyên v việc Quy định thẩm quy n quy t định mua sắm
hàng hóa, dịch vụ; thẩm quy n phê duyệt trong a ch n nhà thầu để mua sắm
hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt đ ng thường xuyên của các cơ quan, đơn vị
thu c phạm vi quản ý tỉnh Thái Nguyên;
Theo đ nghị của phòng An toàn vệ sinh th c phẩm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu “Đi u tra ki n thức và th c
hành đối với các cơ sở sản xuất, ch bi n th c phẩm, kinh doanh th c phẩm,
người tiêu dùng, người quản ý ãnh đạo v an toàn th c phẩm trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên năm 2021” của Sở Y tế Thái Nguyên.
(Có bản yêu cầu báo giá chi ti t kèm theo)
Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1, các đơn vị nhận được
bản yêu cầu báo giá đề nghị thực hiện báo giá đúng yêu cầu.

Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm, các phòng chức năng thuộc Sở có liên
quan, căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước triển khai
các nội dung theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng An toàn vệ
sinh thực phẩm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, ATVSTP.
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