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UBND TINH GIA LA! CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
VAN PHONG DcIp-Tiydo-HinhPhác 

S&I457QD-VP Gia Lai, ngày -12L tháng 8 näm 2019 

QUVET D!NH 
V/v Phê duyt chi dnh thu don vj thêu cô' Ihi dua 

CHANH VAN PHONG UY BAN NIIAN DAN TiNH 

Can ccr Lut Du thu s 43/2013/QI-I13, ngày 26 tháng 11 näm 2013; 
Can ctr Nghj djnh so 63/2014/ND-CP, ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mOt  so diêu cüa Lut Dâu thâu ye hja ch9n nhà thâu; 
CAncü Thông tu so 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 cia B Tài chInh quy 

djnh chi tiêt vic sr ding von nhà nuâc dê mua sam nhAm duy trI hoat dng thuing 
xuyCn cia co quan nhà nu&c, don y thuc hrc krcmg vu trang nhân dan, don vj sir 
nghip cOng 1p  to chüc chmnh trj, to chüc chInh trj - xã hi, to chüc chInh trj xä hOi - 
nghê nghip, to chi'rc xä hi, to chüc xã hi - nghê nghip; 

Can cü Nghj quyêt so 87/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cüa HOi  dong 
nhân dan tinh Gia Lai ye vic ban hãnh quy djnh phân cap thâm quyên quyêt djnh 
trong vic quãn 1, si ding tài san cong cüa tinh Gia Lai; 

CAn cr Quyet djnh so 109/QD-UBND ngãy 05/3/20 19 cia UBND tinh quy djnh 
chirc nAng, nhim via, quyen h?n  Va CO CtI to chrc cüa VAn phông UBND tinh Gia Lai; 

CAn dr biên bàn xét ch9n don vj thCu c thi dua ngày 12/8/2019 cüa PhOng 
1-Iành chInh - Quán trj và dê ngh cüa Tru&ng phàng Hành chInh - Quân trj, 

QUYET NNH: 

Diu 1. Phê duyt chi djnh thu don vj thêu cr thi dua ci th nhu sau: 
- Don v: chi djnh thrc hiên: Cira hang VAn phông phâm Phan Thj LAm. 

(Dja chi: 154 I-lung Vtrong, Tp.Pleiku, tinh Gia Lai) 
- Giátrj chi djnh: 21.250.000 dong 
(BAng chi: Hai muoi môt triu hai tram nAm muoi ngàn dong chAn) 
- Danh mlic chi tiêt thêu c? kern theo. 
- HInh thrc hqp dông: Tr9n gói. 
- Thri gian thirc hin: 07 ngày, kê tr ngày k hop dông. 
Diêu 2. Trrnng phông Hành chInh - Quãn trj, Cira hang VAn phông phârn 

Phan Thi LAm và các Ca nhân, don vj có lien quan chu trách nhim thj hành quyêt 
dlnh nay. 

Quyt djnh ny có hiu hrc thi hành k tir ngày k./. 

N0i nhmn: 
- Nhtr diu 2; 
- Dfc CYP, D/c Iloãi - PCVP; 
- Liru: VT, HCQT. 
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Thêu ci thi dua 
- Loi vãi: Phi Iua do 02 lap 
-Cángô. 
- HInh thCrc thêu: Thêu tay, 
chi len màu yang, viên ten 
màu yang. 
- Kich thuâc: 80cm x 60cm 
- Ni dung cii, ten don v 
theo yêu câu 

Ci 25 850.000 2 1.250.000 

Thành tin 21.250.000 
(Bàng clzfr: Hai i?iiroi môt triêu Izai train naimz niiroi ngàn dÔng 

DANH MUC THEU ci 
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