
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2020 

 

   

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định phân cấp, quản lý tài sản công của 

tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 17/9/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2020 

Căn cứ Hợp đồng mua sắm tài sản số 059/HĐMBTS 2020 ngày 25/11/2020; 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản ngày 04/12/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 89/2010/TT-BTC cụ thể theo Biểu mẫu số 02 đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Ninh Thuận, ngày       tháng 01  năm 2021 



Điều 3. Kế toán trưởng, các bộ phận có liên quan thực hiện Quyết định này.

  
Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 
 - Sở KH&CN (để báo cáo); 

 - CBCC Chi cục (TD.Office); 
 - Niêm yết tại Chi cục; 

 - Lưu: VT, KT. 

                        

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Võ Văn Khoa 
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