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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Bắc Kạn, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai kế hoạch mua sắm  

và sửa chữa tài sản năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ- UBND ngày 15/12/2020  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 27/07/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấp bổ sung kinh phí để cải tạo, sửa chữa trụ sở các cơ 

quan, đơn vị năm 2021 (đợt 1) và bố trí kinh phí trả nợ quyết toán các công 

trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản năm 

2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ( theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Giao cho Văn phòng Sở thực hiện công bố trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Xây dưṇg. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở ; Kế toán Sở; Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h);   

- Sở Tài chính;                                                             

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 

 



 



CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM CHỮA CHỮA TÀI SẢN SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

THEO DỰ TOÁN NĂM 2021 

 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD  ngày       /7/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn)  

ĐVT: đồng 

STT 

Tên tài sản dự 

kiến mua sắm, 

sữa chữa 

Dự toán được 

cấp có thẩm 

quyền phê 

duyệt 

Đơn vị tính 

Số lượng 

dự kiến 

mua sắm 

sửa chữa 

Đơn giá dự kiến 

mua sắm, sửa 

chữa 

Thời gian 

dự kiến mua 

sắm, sửa 

chữa 

Hình 

thức 

mua 

sắm 

Ghi chú 

1 

Đầu tư xây dựng 

công trńh cải tạo, 

sửa chữa trụ sở 

làm việc Sở Xây 

dựng  

         

1.346.726.749  
 

  
         

1.346.726.749  
 

Qúy 

3+4/2021 

Chỉ 

định 

thầu 

 

2 

Máy in A3 

(Phòng Quy 

hoạch) 

25.000.000 Cái 01 25.000.000 Qúy 4/2021 

Mua 

sắm tập 

trung 

 

                            

 


		thuyht.xd@backan.gov.vn
	2021-08-02T15:42:04+0700


		2021-08-02T16:10:16+0700


		2021-08-02T16:10:31+0700


		soxd@backan.gov.vn
	2021-08-02T16:10:57+0700


		2021-08-03T09:43:22+0700




