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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: mua sắm thiết bị ñào tạo nghề thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia, dự án ñổi mới và phát triển dạy nghề của Trường
Cao ñẳng Nghề tỉnh năm 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2015/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Văn bản số 3482/BXD-HDXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây
dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Quyết ñịnh 135/Qð-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ quyết ñịnh ban hành quy chế quản lý, ñiều hành thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết ñịnh 2406/Qð-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn
2012-2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2789/Qð-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015,
Xét Tờ trình số 65/TTr-CðN ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Trường Cao ñẳng
nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tờ trình số 777/SKHðT-VX ngày 29 tháng 5 năm
2015 của Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ðỊNH:

