
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                  
Số:          /UBND-KT 

V/v tiếp nhận tài sản được hình 

thành từ dự án xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát 

nguồn nước xuyên biên giới 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước. 
 

Thực hiện Công văn số 2382/TNN-KHTC ngày 22/10/2020 của Cục Quản 

lý tài nguyên nước về tiếp nhận tài sản được hình thành từ dự án Xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới và đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc xác nhận tiếp nhận tài sản được hình thành từ dự án 

Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới tại Công văn số 

2057/STNMT-NKS ngày 03/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến 

như sau: 

Toàn bộ tài sản của dự án Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn 

nước xuyên biên giới do Cục Quản lý tài nguyên nước cung cấp đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tiếp nhận từ 

ngày 16/8/2016. Để phục vụ khai thác dữ liệu của dự án Xây dựng hệ thống 

quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới trong thời gian tới, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục giao cho địa phương sử 

dụng toàn bộ thiết bị nêu trên. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo Công văn này) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước 

xem xét./. 

 
Nơi nhận:                                        
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 



 

 

Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ BÀN GIAO 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-KT ngày      /12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
STT 

theo 

HĐ 

Tên hàng hóa 
Ký mã hiệu,  

nhãn mác sản phẩm 
Đặc tính kỹ thuật 

Số 

lượng 

(Cái) 
Xuất xứ 

a 

Máy tính có cấu hình 

mạnh và khả năng lưu 

trữ lớn HP và modern 

Mã hàng: HP pavilion 500-

504x Desktop 

PC. Hãng sản xuất: HP 

 1 Mỹ 

   CPU: Intel Core i5 1  

   Memory: 4Gb DDR3 1  

   HDD:1TB   

   Màn hình HP 21,5” 1  

   Chuột + bàn phím 1  

   Cáp kết nối nguồn, màn hình và CPU 1  

   
Phần mềm: Phần mềm hệ điều hành Windows 7 có 

licensed, Phần mềm ứng dụng khác. 
1  

b 

Bộ lưu điện bảo vệ dữ 

liệu khi mất điện 3 

KVA 

Mã hiệu: C3KE 

Hãng sản xuất: Santak 
 1 

Trung 

Quốc 

   Công suất: 3KVA/2.4 KW   

   
Nguồn vào: Điện áp 220 VAC (115-300VAC). Tần số: 

50Hz (46-54Hz) 
  

   
Nguồn ra: điện áp: 220V +/- 2%, Tần số 50Hz +/- 2Hz 

(chế độ acquy) 
  

   Lấy điện ngõ ra: 4 ổ chuẩn IRC-10A và hộp đấu dây   

   
Dạng sóng: True sine wave, thời gian chuyển mạch: 0 

mili giây 
  

   

Giao tiếp máy tính: Cổng RS232 kèm cable và phần 

mềm quản trị Winpower, kiểm soát và bật tắt theo giờ 

(license) cho nhiều máy chủ, tự động sao lưu dữ liệu. 

  

   Cát nguồn ra của UPS trong trường hợp khẩn cấp   



 

 

(EPO): Có 

   
Kích thước UPS: Rộng 190mm x Sâu 433mm x Cao 

318mm 
  

c Máy in laser A4 

Mã hiệu: LASERJET PRO 

P1102w 

Hãng sản xuất: HP 

  Mỹ 

   Tốc độ in trắng đen: 18 trang/phút   

   Độ phân giải: 600 x 600 x 2dpi (1200 dpi)   

   Bộ xử lý: 266 MHz   

   Bộ nhớ: 8 Mb   

   Cổng giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0 Port   

   In mạng không dây Wifi 802,11 b/g   

   Kích thước giấy in: A4   

   Khay đựng giấy: vào 150 tờ, ra 100 tờ   

d 
Điều hòa nhiệt độ: 

12.000 BTU 

Mã hiệu: CU/CS-E12PKH-8 

Hãng sản xuất: Panasonic 
  Malaysia 

   Công suất làm lạnh (Btu/giờ): 11,900   

   Công suất sưởi ấm (Btu/giờ): 13,600   

   Hệ số công suất làm lãnh: 3.5   

   Hệ số công suất sưởi ấm: 4.0   

   Lưu lượng quạt: 12.5/12.8 m3/phút   

   
Hệ số sử dụng hiệu quả năng lượng EER/COP (Btu/hw): 

12.3/13.3 
  

   Hệ số EER/COP (W/W): 3.6/3.9   

   Điện áp sử dụng: 220/240 VAC   

   Cường độ dòng điện: 4.5/4.9 A   

e 

Dụng cụ văn phòng: 

bàn, ghế, tủ sắt đựng tài 

liệu 

Mã hiệu: HP 202S + SG 

130K + CAT 09K3. 

 Hãng sản xuất: Hòa Phát 

  Việt Nam 

   Bàn văn phòng: Kích thước 1200x600x750 mm   

   Ghế xoay văn phòng, không tay vịn, có tựa lưng   

   Tủ đựng tài liệu: Kích thước 1000x457x1830 mm,   



 

 

Vật liệu: thép sơn, phần trên cánh có kính khóa 

   Phần dưới hai cánh có khóa   

 


		2020-12-07T15:55:01+0700


		2020-12-08T09:54:22+0700


		2020-12-08T09:54:22+0700


		2020-12-08T09:54:22+0700




