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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu 

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng các rủi ro phụ và thiết bị điện tử 

Công trình Trụ anten của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 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 về 

việc 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 về 

việc 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, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và 

Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 28/06/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh 

và Truyền hình Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán thuộc gói thầu Mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc, mở rộng các rủi ro phụ và thiết bị điện tử Công trình Trụ anten của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa như sau: 

 Tên gói thầu: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng các rủi ro phụ và thiết 

bị điện tử Công trình Trụ anten của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 

 Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

 Địa điểm: 70 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 

 Tổng giá trị dự toán: 169.068.035 đồng (Một trăm sáu mươi chín triệu 

không trăm sáu mươi tám ngàn không trăm ba mươi lăm đồng) 

 Nguồn vốn: Chi phí thường xuyên của Đài 



 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị tham gia thực hiện đúng các 

quy trình, quy phạm kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng các chế độ hiện hành 

của Nhà nước. 

Điều 2: Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ, Tổ chức Hành 

chính, Trưởng các phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết 

định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2; 

- Lưu VT, KHTV. 

 

 

 

        Lê Anh Vũ 
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