ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3055 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt K ho ch lựa chọn nhà th u thực hiện nhiệm vụ
xây dựng Đề án phát triển công nghiệp ch bi n ch t o
tỉnh Thanh Hóa đ n năm 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Chương trình số 212/CTr-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của
Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc
gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt Đề cương chi tiết Đề án phát triển công nghiệp chế biến,
chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết và bổ sung kinh phí xây dựng Đề án phát
triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số
4725/BCTĐ-STC-STC ngày 05/8/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện
nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Thanh
Hóa đến năm 2030.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ xây
dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm
2030; cụ thể như sau:

1. Gói thầu: Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích
thông tin, tài liệu, dữ liệu 1.500 doanh nghiệp để xây dựng Đề án phát triển công
nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
2. Nội dung gói thầu: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.
Điều 2. Giao Sở Công Thương (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại
Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ,
tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung Kế hoạch
được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà
thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp
luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình liên quan đến gói thầu
được phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT, CN (T832).
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