
Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa. 

ĐT: (0251) 3822.501 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐỒNG NAI 

     

Số:            /UBND-KTNS 

V/v hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ 

thuật và mức giá dự toán của tài 

sản thuộc danh mục mua sắm tập 

trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ       - T     - H         

 

  n       n           n       năm 2022 

         

Kính gửi: 
 

- Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và 

thành phố Biên Hòa. 

 

UBND tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 

22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

trong công tác quản lý tài sản công; Sau khi xem xét Công văn số 2487/STC-

QLG&CS ngày 05/5/2022 của Sở Tài chính về ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn 

kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá 

dự toán của tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, cụ thể: 

- Phụ lục 1: Tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán đối với máy vi tính, 

máy in, máy photocopy, tủ hồ sơ; 

- Phụ lục 2: Tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán đối với bộ bàn ghế 

làm việc, bộ bàn ghế họp, tiếp khách.  

P ụ lục 1  P ụ lục 2 đín  kèm 

Đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh 

vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để tổng 

hợp tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định./. 

 
              

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh - Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, KTNS. 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Tấ  Đứ  
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