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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện xây dựng  

và phát sóng phóng sự tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn  

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

và miền núi” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 

 

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 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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 96/KH-BDT ngày 02/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh 

Sơn La về việc thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9, Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ”Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện xây dựng và phát 

sóng phóng sự tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh 

Sơn La năm 2022 với các nội dung sau: 

1. Đơn vị cung cấp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.  

2. Địa chỉ: Tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

3. Tổng số tiền: 37.500.000 đồng (Bằng chữ:Ba mươi bảy triệu năm trăm 

nghìn đồng chẵn). 
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4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

 5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 11 năm 2022.  

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1, Phòng Thanh tra Ban Dân tộc thực 

hiện các thủ tục hợp đồng và triển khai công việc theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Thanh tra Ban Dân tộc, lãnh đạo các phòng thuộc Ban; 

Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 

- Như Điều 3; 

- Trang TTĐT Ban Dân tộc; 

- Lưu VT, KT, TTr.                                                              

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đinh Trung Dũng 
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