
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Số:        /QĐ-UBND 
 

Thuận Nam, ngày     tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán Mua sắm tập trung máy móc,  

 thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 79/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND 

tỉnh, về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-STC ngày 27/11/2019 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy móc 

thiết bị máy văn phòng năm 2019; 

Theo Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 3295/STC-MSTT ngày 

28/11/2019 giữa Sở Tài chính và Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống Nam 

Trường Sơn; 

Theo Văn bản số 2892/UBND-TH ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc bổ sung số lượng, danh mục mua sắm tập trung năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 

253/Tr- PTCKH ngày 12/12/2019 về việc phê duyệt danh mục, dự toán Mua 

sắm tập trung máy móc, thiết bị máy văn phòng năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị 

làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2019 theo bảng tổng hợp chi 

tiết đính kèm, với tổng dự toán 922.779.000 đồng (Chín trăm hai mươi hai triệu, 

bảy trăm bảy mươi chín ngàn đồng), trong đó: 

- Nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2019 cấp huyện : 809.919.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí của đơn vị và UBND các xã: 112.860.000 đồng.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này có trách nhiệm trực tiếp ký kết hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị với đơn 

vị trúng thầu theo Quyết định số 91/QĐ-STC của Sở Tài chính và Thỏa thuận 
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khung số 3295/STC-MSTT; đồng thời quản lý, theo dõi, ghi tăng tài sản và thực 

hiện thanh quyết toán đảm bảo quy định. 

 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện 

phân bổ nguồn kinh phí thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;         - Như Điều 3; 

- TT. HĐND huyện; (b/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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