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QUYẾT ðỊNH
Về việc phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 03 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính
phủ về việc Quy ñịnh phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan
hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 170/2006/Qð-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức trang thiết bị và
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện ñấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường
xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước; Thông tư số 131/2007/TT-BTC
ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số
63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2008/Qð-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp về thẩm quyền quyết ñịnh mua
sắm tài sản;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2008/NQ-HðND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Hội
ñồng nhân dân quận Ninh Kiều Khóa IX - Kỳ họp thứ mười bốn về việc phân cấp
thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản,

