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Số:  31/QĐ-STP Bình Thuận, ngày  24  tháng  02  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công khai dự toán và kế hoạch  

mua sắm, sửa chữa tài sản công năm 2023 của Sở Tư pháp 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP BÌNH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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

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

 Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

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

 Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 

tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-STP ngày 29/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tư pháp;  

 Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 22/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp 

về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản công của Sở Tư pháp; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai việc phân bổ dự toán và kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản 

công tại Sở Tư pháp năm 2023 theo biểu đính kèm. 

Thời hạn công khai: 30 ngày. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Kế toán và Trưởng các Phòng có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                           TUQ. GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3;                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng trên Website Sở); 

- Lưu VT, KT.H.                

 

                Nguyễn Quốc Thắng 
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