
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:          /QĐ-SKHCN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mua thiết bị công nghệ thông tin 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Mua 01 máy tính xách tay và 03 bộ máy tính để bàn (Gồm có: Case, 

màn hình, máy in, chuột, bàn phím, loa và các phụ kiện có liên quan) để phục vụ 

công tác. 

Điều 2. Kinh phí mua sắm lấy từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ năm 2021 theo Quyết định số 215/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020. 

Giao Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành thực hiện các thủ tục 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Chánh 

văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Kế toán Văn phòng Sở; 

- Lưu VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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