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Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

 Thực hiện Công văn số 1957/STC-GCS ngày 25/5/2018 của Sở Tài chính 

về việc cho ý kiến thay thế Quyết định 2229/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của 

UBND tỉnh; Sau khi nghiên cứu Văn bản và biểu mẫu, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề xuất sửa đổi, bổ sung các danh mục mua sắm như sau: 

1. Đối với danh mục bộ bàn ghế ngồi làm việc; tủ đựng tài liệu tại biểu 01 đề 

xuất sửa đổi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể mua sắm với số lượng từ 

02 bộ; 02tủ/ đợt trở lên trong năm, vì thực tế chỉ mua sắm bộ bàn ghế làm việc, 

tủ tài liệu khi có tuyển dụng mới hoặc thuyên chuyển, điều động bổ sung và 

trong trường hợp đặc biệt cần thiết thì mới mua, còn lại đa số là sử dụng các 

trang thiết bị cũ của người tiền nhiệm để lại; tách danh mục bộ bàn ghế họp và 

tiếp khách thành một danh mục khác để đưa vào danh mục MSTT vì  diện tích 

của các phòng họp và nhu cầu các đơn vị khác nhau; 

2. Đối với danh mục tài sản tại biểu 02: Đề xuất không đưa vào mua sắm tập 

trung đối với danh mục máy in, vì thực tế máy in có giá trị không lớn hơn nữa 

là thiết bị sử dụng cho công tác soạn thảo, in ấn tài liệu hàng ngày, nếu chờ quy 

trình MSTT đối với danh mục này sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác chuyên môn.  

 Trên đây là đề xuất của Sở VH,TT&DL đề nghị Sở Tài chính tổng hợp 

trình UBND tỉnh./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Lưu VP,KHTC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 

    Nguyễn Cảnh Thụy 
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