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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phân khai chi tiết danh mục Dự án mua sắm  
trang thiết bị bổ sung cho các huyện thuộc kế hoạch đầu tư  

công trung hạn 2016 - 2020 do Sở Y tế quản lý  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư 
chương trình, dự án đầu tư công;  

Căn cứ Thông báo số 240/TB-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khởi công 
mới do ngành y tế quản lý thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/TTr-
SKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2016, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phân khai chi tiết danh mục Dự án mua sắm trang thiết bị bổ 
sung cho các huyện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Sở Y tế 
quản lý, cụ thể như sau:  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2392/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016 


