
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 2473/QĐ-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  28 tháng 6 năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Kế hoạch mua sắm hệ thống an toàn thông tin và trang thiết bị 

hạ tầng máy tính Sở Tài chính 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

 

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

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 một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kinh phí ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước 

năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Giá và Công sản trên cơ sở đề xuất 

của Sở Tài chính tại Văn bản số 2422/TTr-STC ngày 27/6/2019; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm hệ thống an toàn thông tin và trang thiết 

bị hạ tầng máy tính Sở Tài chính, với các nội dung sau: 

1. Danh mục thiết bị, dịch vụ: Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo. 

2. Chủ đầu tư: Sở Tài chính Hà Tĩnh. 



 

 

3. Tổng mức đầu tư: 449.845.000 đồng; 

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

5. Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Quyết 

định này tiến hành triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức thực hiện theo đúng 

các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý Giá và Công sản và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, GCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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