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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Truyền thông phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 1491/KH-KSBT ngày 05/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh An Giang về việc thực hiện tọa đàm, phát thông điệp phòng, chống đột quỵ 

năm 2022;  

Căn cứ bản báo giá của các đơn vị gửi về Trung tâm; 

Căn cứ Quyết định số 1571/QĐ-KSBT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu Truyền thông 

phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022 

Căn cứ Tờ trình ngày 22/8/2022 của Tổ mua sắm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu:Truyền thông 

phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 31/8/2022 của Tổ thẩm định thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Truyền thông 

phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Truyền thông phòng, 

chống đột quỵ trên đài Truyền hình An Giang năm 2022, cụ thể như sau:  

a) Tên gói thầu: Truyền thông phòng, chống đột quỵ trên đài Truyền hình An 

Giang năm 2022. 

b) Giá gói thầu: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). 

c) Nguồn vốn: Truyền thông phòng, chống bệnh đột quỵ. 
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d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: tháng 9 năm 2022.  

f) Loại hợp đồng: Trọn gói. 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

h) Đơn vị thuộc chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (địa chỉ 

số 28 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện 

thoại liên hệ 02963.920002). 

 Điều 2. Tổ mua sắm, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Tổ chức - Hành chính, 

phòng Tài chính - Kế toán, khoa Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Tổ mua sắm, Tổ 

thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Quốc Uy 
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