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QUYET D!NH 

V/v Phê duyt diuchinh ki hoch lira chQn nhà thãii thy an: Dãu tu phát trin 
giông Cay trng - Vt nuôi Va khu thiyc nghim, áng ding khoa hQc cong ngh; 

Hçi.p phân 1: Du tir phát triên giông ciy trông - vt nuOi 

CIItJ TICH U' BAN NHAN DAN TiNIi 

Can cir Lut Du thu nám 2013; 

Can cr Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt môt so diêu cCia Luat  Dáu thâu ye 1ira chQn nhà thâu; 

Can cr '['hông tu s 10/2015/TT-BK}IDT ngày 26/10/2015 cüa B K hotch vâ 
Dáu ti.r quy djnh chi tiêt ye kê hoich 1iia ch9n nhà thâu; 

can cr Quy& djnh s 38/2016/QD-UBND v vic ban hành Quy djnh v quãn 1 
dr an dâu tu cong cUa tinh Gia Lai. 

Can cir Quy& djnh s 221Q- ngày 3 1!3/20 16 cUa UBND tinh Gia Lai 
ye vic phê duyt báo cáo nghiên ciru khã thi dir an: Dâu tu phát triCn giông cay trông - 
vt nuôi và khu thi'c nghim, ing dung khoa h9c cong ngh tinh Gia Lai; 

Can cu Quy&djnh s6 569/QD-UBND ngày 23/5/2018 ca UBND tinh Gia La 
ye viêc Phê duyt, diëu chinh bo sung BAo cáo nghiCn cüu khâ thi xây dijng cong trI 
Dâu tr phát triCn giông cay trong - vt nuôi vâ khu thirc nghim, rng diing khoa I 
cong ngh tinh Gia Lai; 

Can ci Quy& djnh s 94/QD-SXD ngãy 14/9/2018 cCia Sâ Xây drng tinh G 
Lai ye vic phC duyt hO so thiCt kC bàn v thi cong và dçr toán (dct 2) và tong dir toán 
xáy drng cOng trInh: Dàu ttr phát triên giông cay trông - vt nuôi và khu thirc nghim, 
rng ding khoa h9c cong ngh tinh Gia Lai - I-Iqp phàn 1: Dâu tis phát triên giông cay 

trông - vt nuôi; 

Can cir Quy& djnh s 1066/QD-UBND ngây 26/10/2018 cCia UBND tinh Gia 
Lai ye vic phC duyt Kê hotch 1ra chçn nhà thâu dr an: Dãu ti.r phát triên giông cay 
trng - vit nuôi và khu thrc nghirn, rng ding khoa h9c cong ngh tinh Gia Lai, Hçp 
phán 1: Dâu tr phát triCii giOng cay trông - vtt nuôi - dqt 2; 

Can cr Quy& djnh s 603/QD-UBND ngày 2 1/12/2018 cUa UBND tinh Gia Lai 
v vic giao kê hoach von dàu ttr phát triOn nguôn ngãn sách dja phuang nm 2019. 

Can cr Van bàn s 141/UBND-KT ngày 17/01/2019 cüa UBND tinh Gia Laiv 
vic thông báo danh rniic và k hoich dâu tr von ngán sách trung irnng (khong bao gôrn 
vn chucing trInh niic tiêu quôc gia) nárn 2019; 

Can cir Quyêt djnh s 646/QD-UBND 14/6/2019 cüa UBND tinh Gia Lai y vic 
phê duyt diêu chinh thOi gian thrc hin dr an: Dâu tu phát triên giông cay trông - vtt 
nuôi và khu thic nghiii, Crng d;ing khoa hc cOng ngh, tinh Gia Lai - Hçp phân 1; 



Theo d nghj cüa Sx Nông nghip và Phat trin Nông thôn tti Vn bàn S6 
1854/SNNPTNT-KHTC ngày 16/8/2019và Sâ Kê hoach VA Dâu ti.r tai Th trinh so 

lfTr-SKHDT ngAy / /2019 ye vicphê duyt diu chinh kê hoach hja chçn 
nhà thâu dr an: Dâu ttr phát triên giông Cay trong - Vt nuôi và khu thirc nghim, (mg 
dicing khoa h9c congngh; Hcp phân 1: Dâu tr phát triên giông cay trông - vtt nuôi, 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Phê duyêt diu chinh k hotch 1ira ch9n nhA thu dir an: DAu tu phát 
triên giông Cay trông - Vt nuôi vA khu thirc nghim, i:mng diing khoa h9c cong ngh; 
Hçp phân 1: Dâu tir phát triên giOng cay trông - 4t nuôi, vài ni dung chi tiêt nhi.r sau: 

1. Diu chinh thai gian 1ra ch9n nhà thu s6 04, 05 Va 06 cIa duqc phê duyt t?i 
Quyêt djnh so 1066/QD-UBND ngAy 26/10/2018 cüa UBND tinh nhu sau. 
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2. L' do diu chinh: diu chinh th&i gian bat dAu tO chrc 1ira ch9n nhñ thâu d 
phü hp vài tiên d bO trI vOn cho hp phân 1 cUa d%r an. 

3. Cac nOi  dung khAc cUa k hoach 1ra ch9n nhA thIu: t1irc hin theo Quyêt djnh 
so 1066/QD-UBND ngAy 26/10/2018 cüa UBND tinh ye vic phé duyt k hoach 1ra 
ch9n nhA thâu dir An: D?iu tu phAt triên giông cAy trông - vt nuôi vA khu thirc nghim, 
rng dicing khoa h9c cong ngh, tinh Gia Lai - Hqp phAn 1. 



KT. CHU TICH 
1HO CHU 'I'!CII 

Diu 2. Só Nông nghip và Phát trin Nông thôn chju trách nhirn t chrc 1ira 
chçn nhà thâu theo kê hoach 1ra ch9n nhà thâu &rçlc duyt darn bâo tuân thU các quy 
djnh hin hành. 

Diii 3. Chánh Vn phông UBND tinh, Giám dc các si: Xây dirng, I( hoch và 
Dâu tir, Tâi chInh, Nông nghip và Phát triên Nong thon; Giárn doe Kho bac nhà nuâc 
tinh và ThU triiâng the sâ, ban ngânh lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet djnh 
nay. 

Quy& djnh nay có hiu hrc thi hânh k tr ngây ki./4m(/ 

No'i izIzuiz: '-_2'• 
- Nhtr diu 3; 
- ChCi tich;  các PCT.UBND tinh; 
- Các PCVP.UBND tinh; 
- Luti VT,CNXD,KTTH. 
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