
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ XÂY DỰNG                                         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số  399   /SXD-VP Đồng Tháp, ngày    10   tháng  4  năm 2018 

V/v mua sắm thiết bị          

máy vi tính. 

 

   

Kính gửi: Sở Tài chính Đồng Tháp. 

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 

của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử 

dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 01 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành danh mục mua sắm tập trung 

và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp; 

Do công việc đặc thù của đơn vị là thiết kế, lập dự toán, lưu trữ bản vẽ 

và dự toán cần trang bị máy vi tính có cấu hình cao nên định mức mua 13 

triệu đồng cho 1 máy vi tính  không thể đáp ứng cho nhu cầu công việc của cơ 

quan. 

Sở Xây dựng kính đề nghị Sở Tài chính xem xét cho Sở Xây dựng mua 

sắm thiết bị máy vi tính từ nguồn thu phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - 

dự toán; Trung tâm Quy hoạch Đô thị - Nông thôn và Trung tâm Giám định 

chất lượng xây dựng mua sắm trang thiết bị máy vi tính từ nguồn Quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo hình thức đơn vị tự tổ chức mua 

sắm và thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

(Đính kèm danh mục) 

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Sở Tài chính./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- 2 Trung tâm (để biết); 

- Lưu: VT. Ttbc.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hà Luân 
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