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QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện

Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 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 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 về một số gói thầu, nội

dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn

nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tài Điều 26 Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND

tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam

Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức
sự kiện Techfest năm 2022 tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Cụ thể theo
phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Chuyên
ngành, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, các phòng/đơn
vị liên quan tổ chức thực hiện các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà
thầu được phê duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng
dụng khoa học công nghệ; Trưởng/Phó phòng và các cá nhân thuộc Sở



KH&CN, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể
từ ngày ký./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;

- Sở Tài chính;

- KBNN tỉnh Khánh Hòa;

- Lưu: VT, VP, Kế toán.

Lê Vinh Liên Trang
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