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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán  

Công trình: Trung tâm Y tế Thành Phố Long Xuyên 

Gói thầu: Thi công nâng cấp, sửa chữa tầng trệt khu B. 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 
 

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

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam; 

Căn cứ Nghị định 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 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về 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 – nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh An 

Giang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm 

Y tế thành phố Long xuyên giai đoạn 2022-2026;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu Thi công nâng cấp, sửa chữa tầng trệt 

khu B, với nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Thi công nâng cấp, sửa chữa tầng trệt khu B. 

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên. 

3. Địa điểm: phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

4. Tổng dự toán: 99.800.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, tám 

trăm ngàn đồng chẵn).  

5. Nguồn kinh phí: Nguồn quỹ phát triển sự nghiệp. 

Điều 2. Phòng Tổ chức – Hành chính, phối hợp với khoa, phòng liên 

quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung dự toán được phê 

duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.  

SỞ Y TẾ AN GIANG  

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN  

 

Số:  1849/QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2022 
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Điều 3. P. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Tài chính- 

kế toán, lãnh đạo khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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