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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyển đổi, áp dụng; đánh 

giá thực trạng, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 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 quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ 

chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 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; 

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán và giao bổ sung kinh phí cho 

các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai việc chuyển đổi xây dựng áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo 

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 01/11/2018 của  UBND tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 764/SKH-TĐC ngày 16/10/2019 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-SNN ngày 20/8/2019 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Văn phòng Sở 

Nông nghiệp và PTNT; 



 

 

 2 

Sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Sở tại Tờ trình số 31/TTr-VP 

ngày 14/10/2019 và Báo cáo số  48/BC-QLXDCT ngày 16/10/2019 của Phòng 

Quản lý xây dựng công trình về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

chuyển đổi xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyển đổi, áp 

dụng; đánh giá thực trạng, xây dựng, cấp nhật hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng, với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Văn phòng Sở căn cứ các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện 

các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng 

công trình Sở và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 3 (thi hành); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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