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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban tiếp nhận và nghiệm thu gói thầu 
Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera  

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Hợp đồng số 2348/HĐKT-PMC-CĐNBT ngày 16/07/2021 giữa 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH Phan Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị và Trưởng phòng Tài 
vụ. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban tiếp nhận và nghiệm thu gói thầu Cung cấp và lắp 
đặt hệ thống Camera năm 2021, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Hữu Ích Phó Hiệu trưởng Trưởng ban; 

2. Ông Võ Minh Hoàng Trưởng Phòng HC - QT Phó Trưởng ban; 

3. Ông Hà Bảo Quốc  Chuyên viên Phòng HC-QT  Thư ký; 

4. Ông Võ Quang Anh Chuyên viên Phòng Tài vụ Đồng Thư ký; 

5. Bà Cao Thị Thu Huyên Trưởng Phòng Tài vụ Ủy viên; 

6. Ông Nguyễn Xuân Thủy Trưởng Ban Quản lý KTX&BV Ủy viên; 

7. Ông Trần Ngọc Minh Đại diện Ban thanh tra nhân dân Ủy viên. 

Điều 2. Ban tiếp nhận và nghiệm thu gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống 
Camera năm 2021 có trách nhiệm: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị lắp đặt thiết bị;  

- Tiếp nhận, nghiệm thu đánh giá chính xác về số lượng, quy cách và chất 
lượng theo mô tả đặc điểm kinh tế - kỹ thuật về vật tư và thiết bị theo danh mục 
Hợp đồng; 
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- Vận hành, chạy thử máy móc thiết bị; 

- Ký nhận hiện trạng thiết bị và lập báo cáo, đề xuất những vướng mắc, khó 
khăn trình Hiệu trưởng xem xét (nếu có); 

- Bảo quản tốt tránh xảy ra mất mát trước khi nghiệm thu. 

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Phòng Hành chính - Quản trị phối hợp Ban 
Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ chuẩn bị cơ sở vật chất, mặt bằng để tiếp nhận vật tư, 
lắp đặt hệ thống và hướng dẫn, giám sát nhân sự của nhà thầu thực hiện các quy 
định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thi công tại trường. 

- Thời gian nghiệm thu và nhận bàn giao theo tiến độ Hợp đồng; 

- Ban tiếp nhận và nghiệm thu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trưởng phòng Tài 
vụ và các tổ chức cá nhân có liên quan; các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./. 

Nơi nhận:                
- Như Điều 5;      
- C.ty TNHH Phan Minh; 
- Lưu: VT, TV, HCQT (5b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Thị Kim Chung 
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