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Đắk Nông, ngày 20 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm bàn ghế
phục vụ phòng họp trực tuyến HĐND tỉnh
CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử
dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông.
Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 837/STC-QLNS ngày
19/5/2022 về kinh phí mua sắm bàn ghế phục vụ phòng họp trực tuyến HĐND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý chủ trương mua sắm bàn ghế phục vụ phòng họp trực tuyến
HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
- Đơn vị mua sắm tài sản: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Danh mục, số lượng và dự kiến dự toán mua sắm tài sản: Theo danh mục chi
tiết được đính kèm theo Quyết định.
- Nguồn kinh phí: Tại Mục “Kinh phí hoạt động đặc thù” Quyết định số
2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022.
- Phương thức mua sắm: Mua sắm theo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2022.
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Điều 2. Giao các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực
hiện mua sắm tài sản theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh,
các đơn vị có liên quan và Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, KT.
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