
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm máy tính bảng (iPad) cho đại biểu HĐND 

tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để triển khai kỳ họp không giấy 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

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 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-HĐND ngày 17/6/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh mua sắm máy tính bảng (iPad) cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 

nhiệm kỳ 2021-2026 và cán bộ phục vụ để triển khai kỳ họp không giấy; 

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc cấp kinh phí cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4205/STC-GCS ngày 

15/10/2021 (kèm theo Kết luận số 4195/KL-HĐTĐG ngày 14/10/2021 của Hội 

đồng thẩm định giá của Nhà nước). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm máy tính bảng (iPad) cho đại biểu 

HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để triển khai kỳ họp không giấy, 

với các nội dung sau: 

1. Danh mục, số lượng mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo. 

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

3. Tổng mức đầu tư: 809.460.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm linh chín 

triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). 
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4. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước (được bố trí tại Quyết định số 

2474/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh). 

Điều 2. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Chủ đầu tư) căn cứ 

các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này tiến hành triển khai các thủ tục 

tiếp theo để tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

  Võ Trọng Hải 
  

  



 

 

 

Phụ lục: 
 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG MUA SẮM 

MÁY TÍNH BẢNG (IPAD) CHO ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XVIII, 

NHIỆM KỲ 2021-2026 ĐỂ TRIỂN KHAI KỲ HỌP KHÔNG GIẤY 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /      /2021 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục mua sắm ĐVT Số lượng 

1 

iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular 2021 64GB Apple VN 

(gồm công cài đặt, lắp đặt, cấu hình phần mềm họp 

không giấy) 

Cái 54 

2 

Bao da cho iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular 2021 

Thương hiệu chính hãng TOMTOC (USA) được làm từ 

chất liệu da kết hợp TPU cao cấp 

Nhiều góc độ và kiểu đứng khác biệt tiện lợi; Hỗ trợ sạc 

không dây, bút cảm ứng Apple Pencil; Chế độ Auto 

Sleep and Wake Function 

Bảo hành: 01 năm 

Cái 54 

3 Dịch vụ thẩm định giá Gói 1 

                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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