
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
 

Số:        /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1265/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 41/TTr-STC ngày 

09/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân 

công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung thu c ph   vi qu n    của tỉnh   ng 

Sơn như sau: 

1. Sửa đổi Điể  a Kho n 1 Điều 1 như sau: 

“a) Xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng”. 

2. Sửa đổi Điể  a Kho n 2 Điều 1 như sau: 

“a) Sở Tài chính thực hiện  ua sắ  tập trung đối với các tài s n thu c 

danh  ục  ua sắ  tập trung quy định t i Điể  a, Kho n 1 Điều này”. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan Đ ng, đoàn thể, Giá  đốc Kho b c nhà nước   ng Sơn, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có  iên quan chịu trách nhiệ  thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- B  Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh, 
các phòng CV, TTTH-CB; 

-  ưu: VT, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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