
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 223/QĐ-UBND An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

 Hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống 

thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng Hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, xã 

Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã 

Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã 

Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 45/BC-SKHĐT.ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống 

thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang, như sau: 

Điều chỉnh một số gói thầu tại Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 8 năm 2019 và Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

- Tên gói thầu số 05: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường.  

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02, 05, 07, 09, 

11, 13, 15: Quý I÷II/2020. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 8 năm 2019 và Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều 

chỉnh theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành 

của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng 

thời thực hiện theo các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 45/BC-

SKHĐT.ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn 

vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT; 

- Kho bạc NN tỉnh AG; 

- UBND huyện Châu Phú; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN; 

- Ban QLDA ĐTXD KV huyện Châu Phú; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư  
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