
      UBND HUYỆN MỘC CHÂU 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

 

Số: 538/TCKH-NS 
V/v thông báo bảng giá mua sắm một 

số mặt hàng trang thiết bị, văn phòng 

phẩm thiết yếu quý III/2019        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mộc Châu, ngày 01 tháng 7 năm 2019 

    
 

   Kính gửi: 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các cơ quan, đơn vị. 

 

Thực hiện Công văn số 1156/UBND-TCKH ngày 21/8/2014 của UBND 

huyện Mộc Châu về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước. Sau khi tiến hành khảo sát giá một số mặt hàng trang thiết bị làm việc, 

văn phòng phẩm thiết yếu phục vụ công tác chuyên môn tại địa bàn,  Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện thông báo giá một số mặt hàng trang thiết bị làm 

việc, văn phòng phẩm thiết yếu phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị 

quý III/2019. 

(Có bảng giá chi tiết kèm theo) 

Mức giá kèm theo Công văn này là cơ sở để UBND các xã, thị trấn và 

các đơn vị dự toán triển khai công tác mua sắm các trang thiết bị, văn phòng 

phẩm (ưu tiên các mặt hàng trang thiết bị, văn phòng phẩm được sản xuất 

trong nước) đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện mua sắm 

theo đúng quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu đề nghị các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện, khi có sự thay đổi về 

giá, Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ có thông báo sau./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện (KT); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, 55b.     
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