
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:          /KH-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Tây Ninh, ngày     tháng    năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Về việc mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2020 

 

  

 Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị thuộc 

ngân sách cấp tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 40/TB-STC ngày 09/01/2020 của Sở Tài chính về kết 

quả thẩm tra phân bổ dự toán năm 2020; 

Năm 2020 Sở Xây dựng được cấp kinh phí chi hoạt động, mua sắm, sửa 

chữa tài sản giao trong dự toán của năm. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng lập kế hoạch 

mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 với nội dung như sau: 

- Chi phí mua máy in: 18.000.000 đồng (03 máy in), sử dụng nguồn kinh phí 

thực hiện không tự chủ (giao trong dự toán mua sắm, sửa chữa: 75.000.000 đồng). 

- Chi phí mua laptop: 15.000.000 đồng, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện 

không tự chủ (giao trong dự toán mua sắm, sửa chữa: 75.000.000 đồng). 

- Chi phí mua tủ đựng hồ: 15.000.000 đồng (04 tủ), sử dụng nguồn kinh phí 

thực hiện không tự chủ (giao trong dự toán mua sắm, sửa chữa: 75.000.000 đồng). 

- Chi sửa chữa xe ô tô: 27.000.000 đồng, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện 

không tự chủ (giao trong dự toán mua sắm, sửa chữa: 75.000.000 đồng). 

Trên đây là kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 của Sở Xây dựng 

gửi các phòng trực thuộc Sở biết và tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- BGĐ Sở XD; 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Tổ biên tậpTTTĐT; 

- Lưu: VT.(Th.Hằng). 
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