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QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng  

hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh       

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH 

 

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-STC ngày 27/12/2021 của Giám đốc Sở Tài 

chính tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự Xây dựng 

hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 

03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa 

đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc ủy quyền phê duyệt Dự án, Dự toán và phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 14/BC-TTĐ ngày 01/3/2022 của Tổ Thẩm  

định - Sở Tài chính về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh; 

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 11/TTr-BDT ngày 

28/02/2022, về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án 

“Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh”. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng hệ thống  

thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh, với những nội dung chi tiết 

theo phụ lục đính kèm. 
 

Điều 2. Trưởng Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh  chịu trách nhiệm tổ chức lựa 

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

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự toán, Kho 

bạc Nhà nước và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như điều 4; 

- Lưu VT,TC.HCSN.                                           

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 
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