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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 513/STP-TTr

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đăng ký mua sắm tài sản năm
2020.

Kính gửi: Sở Tài chính
Tiếp nhận Công văn số 264/STC-QLGCSĐT ngày 12/02/2020 của Sở Tài
chính về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2020
Ngày 24 và 25/3/2020, Sở Tư pháp tiến hành kiểm kê tài sản của cơ quan,
trong đó có nhiều máy tính để bàn và máy in của công chức và các Phòng chuyên
môn đã hết giá trị khấu hao, hư hỏng, trong đó có cái không sử dụng được. Để đáp
ứng nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn của từng công chức và các Phòng chuyên
môn; Sở Tư pháp lập Danh sách đăng ký mua sắm tập trung theo Quyết định số
79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể như sau:
1. Danh mục đề nghị mua sắm tập trung:
- Máy vi tính để bàn: 07 bộ
- Máy in: 05 cái
2. Trong năm 2020, Sở Tư pháp chưa được giao dự toán mua sắm tài sản.
3. Về tiêu chuẩn đề nghị trang bị tài sản năm 2020, chi tiết như sau:
STT

1

2

Chủng loại,
đơn vị sử dụng

Máy vi tính

Máy in Cannon

Số
lượng

Tiêu chuẩn được trang bị

07

01 Lãnh đạo Sở và 06 công chức sử dụng
máy vi tính đã hết giá trị khấu hao và thường
xuyên hư hỏng (hiện nay các công chức vẫn đang
sử dụng máy vi tính hết giá trị khấu hao và thường
xuyên hư hỏng, đã xãy ra nhiều trường hợp hư ổ
cứng, mất dữ liệu, màn hình mờ...)

05

Máy in của 03 Phòng chuyên môn đã hết giá
trị khấu hao và thường xuyên hư hỏng ((hiện nay
có 02 máy không sử dụng được, 03 máy đang sử
dụng nhưng hết giá trị khấu hao, vỏ ngoài bị bể và
thường xuyên hư Rum)

(kèm theo Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng Chuyên môn thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.
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Đào Trọng Định

Mẫu số 03/TSC-MSTT

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TẬP TRUNG
Năm: 2020
Tên tài sản
STT

I

1

II

1

Cơ quan,
tổ chức, đơn vị
trực tiếp sử dụng tài
sản
Máy vi tính để bàn

Sở Tư pháp

Đơn vị
tính

Bộ

Số
lượng

07

Dự toán
(đồng)

Phương
Nguồn vốn
thức thanh
mua sắm
toán

Dự kiến thời
gian, địa
điểm giao
nhận tài sản

Các đề xuất khác

Do UBND
tỉnh cấp bổ Chuyển
74.151.000
sung kinh phí khoản
năm 2020

01 lãnh đạo và 06 công chức sử
dụng máy vi tính đã hết giá trị
khấu hao và thường xuyên hư
Tháng
hỏng (Lê Quyện, Hoàng Hương
6/2020-Sở Tư
Giang, Phan Thanh Huy,
pháp tỉnh
Nguyễn Thụy Thanh Yên,
Ninh Thuận
Trương Thị Ngọc Trinh,
Nguyễn văn Thơ, Nguyễn Thị
Tuyết Nhung)

Do UBND
tỉnh cấp bổ Chuyển
22.200.000
sung kinh phí khoản
năm 2020

Máy in của 03 phòng đã hết giá
trị khấu hao và thường xuyên
Tháng
hư hỏng, trong đó có 02 cái
6/2020-Sở Tư
không sử dụng được (Phòng
pháp tỉnh
Nghiệp vụ 1: 02 cái, Phòng
Ninh Thuận
Nghiệp vụ 02: 02 cái, Thanh tra
Sở: 01 cái)

Máy in

Sở Tư pháp

Tổng cộng:

Cái

05

96.351.000

(Chín mươi sáu triệu ba trăm năm mươi mốt ngàn đồng)

Ghi chú

