
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 02  năm 2020 

V/v  mua sắm thiết bị phục vụ công tác 

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

    Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xem xét Công văn số 450/STC-HCSN ngày 19/3/2020 của Sở Tài chính về  

việc  xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về xin cấp bổ sung kinh 

phí NSNN năm 2020 để mua sắm thiết bị phục vụ công tác, đồng chi ́Nguyễn 

Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương bổ sung kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

trang bị một số trang thiết bị với tổng kinh phí 556 triệu đồng từ nguồn chi khác 

ngân sách tỉnh năm 2020 theo đề xuất của Sở Tài chính, cụ thể: 

- Trang bị 05 Máy Scan A3 phục vụ công tác chuyên môn theo lĩnh vực 

của ngành Tài nguyên và Môi trường: 435 triệu đồng. 

- Trang bị 03 máy in 2 mặt khổ A4: 21 triệu đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí cho đơn vị Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường mua sắm một số trang thiết bị kho lưu trữ tài liệu chuyên ngành 

để phục vụ công tác quản lý hồ sơ địa chính với tổng số kinh phí: 100           

triệu đồng. 

2. Đối với nội dung đề nghị trang bị phòng họp trực tuyến: giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá 

sự cần thiết, quy mô… báo cáo, xin chủ trương UBND tỉnh xem xét cụ thể. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục chủ động sắp xếp các 

nhiệm vụ chi trong dự toán thường xuyên được giao năm 2020 để mua sắm thiết bị 

phục vụ chuyên môn đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đơn vị. Nâng cao công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện mua sắm, điều chuyển tài sản theo đúng 

tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

3. Giao Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí, tham mưu cho UBND tỉnh 

bổ sung dự toán cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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