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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệtKế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ:
Thí điểm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện
tử (ISO điện tử) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Đấu thầu 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 29/03/2016 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 Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND
tỉnh Gia Lai Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử
dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 30/12/2019 của Sở Khoa học
và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí hoạt động khoa học và
công nghệ năm 2020 cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 04/6/2020 của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm
vụ “Thí điểm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện tử (ISO
điện tử) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”;
Xét đề nghị của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Tờ trình số
117/TTr-CCTĐC ngày 05/6/2020,Báo cáo ngày 15/6/2020 của Phòng Kế hoạch
– Tài chính về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ “Thí
điểm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện tử (ISO điện tử)
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệtKế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ:Thí điểm xây
dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện tử (ISO điện tử) theo Tiêu
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chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, với các nội dung chi tiết theo Phụ lục
đính kèm.
Điều 2. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Văn
phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu
theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện
hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn
phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC, CCTĐC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số....../QĐ-SKHCN ngàytháng6năm 2020
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai)
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