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Bắc Kạn, ngày        tháng  8  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm  

tài sản công đợt 01 năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng 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 15/2017/QĐ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Sở Xây dựng; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch, dự toán mua sắm tài sản công đợt 1, năm 2019 

cụ thể như sau: 

- Nội dung mua sắm: Mua sắm 01 máy tính để bàn loại thương hiệu Việt 

Nam - Cấu hình 3. 

- Đơn vị tổ chức mua sắm: Văn phòng Sở Xây dựng. 

- Đơn vị sử dụng: Văn phòng Sở Xây dựng. 

- Hình thức mua sắm: Mua sắm tập trung. 

- Nguồn vốn: Chi thường xuyên năm 2019. 

- Dự toán: 15.000.000 ( Mười năm triệu đồng./.) 

Điều 2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức mua sắm theo 

kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-58-2016-tt-btc-su-dung-von-nha-nuoc-mua-sam-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-co-quan-nha-nuoc-308392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=01/3/2017&eday=01/3/2017


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:   GIÁM ĐỐC 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h);   

- Sở Tài chính;                                                             

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                                                                                      Lèng Văn Chiến 
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