
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /KH-TTT An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

        

KẾ HOẠCH 

Mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2023 

 

 Thực hiện Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh An Giang về việc phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 

2023 cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. 

 Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 

2023, như sau: 

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bảo đảm tài sản được trang bị phù hợp với yêu cầu hoạt động của đơn vị. 

- Thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính, quản lý tài sản nhà nước; đồng 

thời bảo đảm công khai, minh bạch trong mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản 

nhà nước.  

- Thực hiện mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng 

năm. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

 II- NỘI DUNG  

1. Hình thức, đối tượng, số lượng, thời gian mua sắm, sửa chữa TSCĐ 

 ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên tài sản 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Hình thức 

mua sắm 

Thời gian thực 

hiện 

A Mua sắm   224   

1 Máy vi tính để bàn 10 cái 15 150 
Mua sắm 

tập trung 

Theo kế hoạch 

của Sở TC 

2 Máy điều hòa nhiệt độ 04 bộ 16 64 Đơn vi tự 

mua sắm 

Dự kiến trong 

quý II/2023 3 Bộ bàn làm việc 02 bộ 5 10 

B Sửa chữa   1.027   

1 Sửa xe ô tô 67A.00360   45  
Dự kiến trong 

quý II/2023 

2 Sửa chữa nhà vệ sinh   982  
Dự kiến trong 

quý I/2023 

Tổng cộng   1.251   
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2. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 2023 theo Quyết 

định số 3261/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh. 

 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ:  

- Thực hiện thủ tục mua sắm và thanh, quyết toán theo quy định. 

- Công khai Kế hoạch này trong đơn vị để công chức và người lao động 

theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. 

 Trên đây là kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2023./. 

 

 

 CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Siêu 

Nơi nhận: 
- Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử cơ quan; 

- Lưu: VT, KT. 
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