
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STC-QLGCS 

V/v công khai kết quả mua sắm 

tài sản tập trung năm 2022 

Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2023 

                       Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Căn cứ 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 Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua 

sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua 

sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định (thay thế Quyết định số 1567/QĐ-

UBND ngày 13/5/2019); 

Và trên cơ sở tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức 

tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính đã tổng hợp, trình 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu cung cấp tài sản, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận 

khung mua sắm tập trung với nhà thầu.  

Do đó, Sở Tài chính kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông 

tin về kết quả mua sắm tài sản tập trung năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Bình Định theo quy định tại khoản 5 Điều 69 và khoản 3 Điều 121 Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ (có phụ lục kèm theo). 

Sở Tài chính kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Website STC; 

- Lưu: VT, QLGCS. 

 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 
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