
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KTTH Lạng  Sơn, ngày        tháng      năm 2020 
 

V/v mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ phục vụ hoạt 

động thường xuyên 

 

 

 

 

Kính gửi:  

       - Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;  

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 công văn số 15202/BTC-HCSN ngày 13/12/2019 của Bộ Tài 

chính về việc quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh thực hiện 

một số nội dung liên quan đến việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

hoạt động thường xuyên của đơn vị như sau: 

1. Thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Đấu thầu, Thông tư số 

58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể: 

1.1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản: Thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.  

1.2. Thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ: 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật chuyên ngành đã quy định cụ 

thể về thẩm quyền quyết định mua sắm, thì thực hiện theo quy định về thẩm 

quyền mua sắm hàng hóa, dịch vụ của pháp luật chuyên ngành. 

- Đối với các hàng hóa, dịch vụ khác, thẩm quyền mua sắm thực hiện    

như sau: 

+ Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ đối với nội dung, danh Mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 

triệu đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao. 
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+ Các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định tại khoản 34, Điều 4 

Luật Đấu thầu.  

- Người có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy định tại Điều 6, 

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

2. Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về 

phân cấp mua sắm hàng hóa, dịch vụ, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối          

năm 2020. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ 

quan phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- CPVP UBND tỉnh; 

các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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