UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ TƯ PHÁP
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-STP

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý dự án cho gói thầu: Xây dựng phần mềm cổng
thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;
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 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cổng
thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án để thực hiện gói thầu "Xây dựng phần
mềm cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật ", gồm các ông, bà có tên
sau đây:
1) Ông …

Chức dannh

- Trưởng ban;

2) Ông …

Chức dannh

- Thành viên;

3) Ông …

Chức dannh

- Thành viên;

4) Ông …

Chức dannh

- Thành viên;

5) Bà …

Chức dannh

- Thành viên;

Điều 2. Ban Quản lý dự án hoạt động dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban trực tiếp phân
công.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Tư Pháp và các ông (bà) có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký./.
Nơi nhận :

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VT, VP.

Vũ Thị Lệ Hằng

