UBND TỈNH SƠN LA
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 120 /QĐ-BDT

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu: Thực hiện Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 theo
Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua 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 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh
về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Sơn
La về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-BDT ngày 03/11/2022 của Ban Dân tộc về
Thực hiện Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 theo Quyết định số
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục
pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Sơn La năm 2022;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu Thực hiện Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 theo Quyết định số
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục
pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
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Sơn La năm 2022, gồm các ông bà có tên sau:
1. Bà: Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính Tổ trưởng.
2. Ông: Lại Hữu Linh, Chuyên viên phòng Chính sách Dân tộc - Thành
viên.
3. Hà Ngọc Hải, Kế toán Ban Dân tộc - Thành viên.
Điều 2: Tổ thẩm định đấu thầu có trách nhiệm lập Báo cáo thẩm định dự
toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo Ban xem xét phê duyệt theo
quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ - CP và
các văn bản quy định liên quan.
Điều 3: Lãnh đạo các phòng của Ban và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổ thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm
nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban;
- Như điều 3;
- Các phòng thuộc Ban;
- Trang TTĐT của Ban;
- Lưu: VT, Kế toán, TTr.

TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Dũng

