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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-STNMT Bắc Kạn, ngày        tháng 7  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Trang bị  máy điều hòa nhiệt độ phục vụ hoạt động 

 công tác chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo 

quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính 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 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-STNMT ngày 20/01/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn;  

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, 



  

phương tiện làm việc phục vụ công tác thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi 

trường năm 2020; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng máy điều hòa nhiệt độ tại các phòng 

làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ngày 14/7/2020; 

Căn cứ Báo giá Trung tâm Thiết bị máy văn phòng Trường Thao cung cấp 

ngày 24/7/2020, Trung tâm thiết bị máy văn phòng Thái Anh-PC cung cấp ngày 

24/7/2020, Trung tâm thiết bị máy văn phòng Bắc Sơn cung cấp ngày 24/7/2020; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trang bị  máy điều hòa nhiệt độ phục vụ hoạt động công tác chuyên 

môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: 

- Số lượng: 04 cái 

- Tổng dự toán: 40.040.000 đồng (Bốn mươi triệu không trăm bốn mươi 

nghìn đồng chẵn) 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2020 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT 

ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

Chi tiết theo biểu đính kèm 

Điều 2. Căn cứ Quyết định mua sắm tại Điều 1 nêu trên giao: 

- Văn phòng Sở thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định;  

- Trung tâm Công nghệ tài nguyên và môi trường thực hiện công khai việc 

mua sắm trên trang Webside. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, kế toán Sở và đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như điều 2 (T/h); 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT (đăng Website); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, KT. (02 bản) 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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