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KẾ HOẠCH
Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa tài sản cơ quan năm 2019
Để triển khai thực hiện Quyết định số 125/QĐ-VP ngày 25/12/2018 của
Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm
2019, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch mua sắm, trang
thiết bị và sửa chữa tài sản cơ quan năm 2019 như sau:
I. Mục đích
- Nhằm chủ động phục vụ hoạt động thường xuyên của Ủy ban nhân dân
tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, bảo đảm yêu cầu và đạt hiệu quả.
- Đảm bảo điều kiện, yêu cầu về trang thiết bị làm việc cần thiết theo quy
định đối với hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; công chức Văn phòng UBND tỉnh.
- Thực hiện công khai, dân chủ trong việc mua sắm, sửa chữa tài sản do
Văn phòng UBND tỉnh quản lý bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
II. Nội dung
1. Mua sắm tài sản
ĐVT: Triệu đồng
Thời gian
thực hiện

Ghi chú

319

Năm 2019

Đăng ký
mua sắm
tập trung

Hệ thống camera

576

Năm 2019

3

Hệ thống wifi

622

Năm 2019

4

Tổng cộng

1517

TT

Tên tài sản

1

Mua sắm tài sản cố định
theo hình thức tập trung
(máy tính, laptop, máy in,
máy điều hòa, bàn, ghế,
tủ…).

2

Kinh phí
thực hiện

2. Sửa chữa, nâng cấp tài sản

ĐVT: Triệu đồng
TT

1

2

Dự
toán

Nguồn vốn

Thời gian
thực hiện

1200

Dự toán
2019

Năm
2019

Tên công trình

Sửa chữa, cải tạo
Khối nhà làm việc
phía Tây Nam trụ sở
UBND tỉnh (Chi
Cục Văn thư - Lưu
trữ tỉnh trước đây)
Tổng cộng

Ghi chú

1200

III. Tổ chức thực hiện
Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ chủ trì, phối hợp với các Trưởng phòng,
Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học để tổng hợp nhu cầu một cách cụ
thể, thiết thực; trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ
chức việc mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản và mua sắm trang thiết bị làm
việc theo đúng quy định hiện hành và công khai đến công chức, viên chức Văn
phòng UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- VPUB: Ban TVĐU, lãnh đạo Văn phòng,
CĐCS, CCB, ĐTN, Ban TTND,
Trưởng các phòng, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV.
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