UY BAN NHAN DAN
HUYN CHQ GAO

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phtic

S: 4141/,/UBNDKT

C/icr Gao, ngàyc/5th6ng 5 nam 2020

V/v giao nhim vii chU du tii thirc hin
gói thâu mua sam ttp trung các tài san
phiic vii giãng dy và hoc ttp cüa các trir&ng hoc
trên dja bàn huyn Chg Gao.

KInh giri : Phông Giáo diic và Dào to huyn Chu Gao.
Can cir Nghj quy& so^ 01/2018/NQ-HDND ngày 13 tháng 7 näm 2018 cüa
Hi dng nhân dan tinh Tin Giang ve^ vic Quy djnh vic phân cap quán 1, s'r
dung tài san cong trên dja bàn tinh Tin Giang;
Can cu1r cong van s0^ 1698/UBND-KTTC ngày 16 tháng 4 näm 2020 cüa Uy
ban nhân dan tinh Tin Giang v6 vic phê duyt danh mvc, dir toán mua sm các
tài san phuc viii cOng tác giàng dy và hoc tp cüa các tnthng trén dja bàn huyn
Chç Gao;
Can cu1r Quy& djnh 1373/QD-UBND ngày 20 tháng 5 näm 2020 cüa Uy
ban nhân dan tinh Tin Giang ve vic pH duyt k8 ho?ch içra ch9n nhà thu thirc
hin gói thu: Mua sm tdp trung các tài san phiic vu giãng dy và hoc tdp cua
các trithng h9c trên dja bàn huyn Chq Gao.
Uy ban nhân dan huyn üy quyn cho Phông Giáo diic và Dào tao huyn
Chç Gao nhim vi chü dâu tu d8 thirc hin vic hra chçn nhà th.u, phé duyt h
so m?ñ thu, kt qua hra ch9n nba thu và thanh quyt toán gói thu: Mua srn tp
trung các tài san phiic vu giâng dy và hçc tp cüa các trLr&ng h9c trên dja bàn
huyn Chçi Gao.
Phông Giáo dic và Dào tto huyn Chq Gao có trách nhim to chiLrc thirc
hin các brnc tip theo cüa gói thtu trén dam báo theo dung qui djnh hin hànqk'
II
Noi nn:
- Nhu trén;
- CVP: Thành;
- Luu: VT, P1iuc.
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