
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm 

định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Ngày 06/11/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ 

chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm định giá 

của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp 

có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Tài chính, Tư 

pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công 

nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng 

Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo, ý kiến của các thành viên dự 

họp, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đã tiếp thu ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan. Bố cục và 

nội dung của các dự thảo cơ bản đã hợp lý về phạm vi, phân cấp thẩm quyền 

mua sắm.  

Để kịp thời hoàn thiện các dự thảo và trình phiên họp UBND tỉnh kỳ 2 

tháng 11/2020 xem xét, thông qua, yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu tối đa các ý 

kiến góp ý tại cuộc họp; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo như sau: 

- Thống nhất tên gọi của dự thảo Nghị quyết theo đề xuất của Sở Tư pháp 
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để đảm bảo đầy đủ nội dung và trình các cấp xem xét, thông qua là “Nghị quyết 

quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Lạng Sơn”. 

- Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh: bổ sung nội dung quá trình thực 

hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong những năm gần đây, những khó khăn, 

vướng mắc và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết tại mục cơ sở thực tiễn; 

làm rõ phạm vi tài sản công và hàng hóa, dịch vụ; bổ sung căn cứ, lý do trình 

phân cấp thẩm quyền cho “Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên và chi đầu tư quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định 

của pháp luật”. 

- Xem xét, hoàn thiện nội dung phân cấp trong mua sắm dịch vụ chăm sóc 

vườn hoa, cây cảnh để đảm bảo tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chi 

ngân sách nhà nước tại một số đơn vị, đặc biệt là UBND thành phố Lạng Sơn và 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

Giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện nội dung các dự thảo và trình 

UBND tỉnh trong ngày 09/11/2020. 

2. Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm định giá 

của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trong những năm qua, công tác thẩm định giá, trả lời giá đã đạt được 

những kết quả nhất định trong việc định giá tài sản; phục vụ công tác đầu tư, 

mua sắm, quản lý, thanh lý tài sản nhà nước; góp phần kiểm soát chi ngân sách 

trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế dẫn đến chất lượng 

công tác thẩm định giá chưa cao, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình lựa 

chọn nhà thầu trong đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước. Trên cơ sở đó, căn cứ 

theo các quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết 

định đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đã hoàn thiện theo ý kiến thẩm định 

của Sở Tư pháp và ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan. 

Để đảm bảo thống nhất các nội dung và trình phiên họp UBND tỉnh kỳ 3 

tháng 11/2020 (dự kiến tổ chức ngày 25/11/2020) xem xét, thông qua; yêu cầu 

Sở Tài chính tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại cuộc họp; rà soát, chỉnh sửa, bổ 

sung các dự thảo như sau: 

- Thống nhất tên Quyết định theo đề xuất của Sở Tài chính là “Quyết định 

phân công thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn”. 

- Về dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính: bổ sung thêm nội dung về thực 

trạng, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác thẩm định giá 

những năm gần đây tại mục cơ sở thực tiễn; biên tập mục 2.2, 2.3, 3 phần I đảm 
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bảo tóm tắt các nội dung; biên tập lại nội dung quan điểm chỉ đạo. 

- Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh: lược bỏ cụm từ “có giá trị lớn”; 

biên tập lại nội dung điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 đảm bảo thể hiện 

các nội dung được rõ ý; bổ sung nội dung phân công thẩm định giá đối với tài 

sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã tại Điều 4; nghiên cứu, bổ 

sung nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 để làm rõ hơn quy định 

“Trường hợp thấy cần thiết phải thành lập Hội đồng thẩm định giá…”; thống 

nhất chủ tịch Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh là lãnh đạo Sở Tài chính, cấp 

huyện là lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; bổ sung trách nhiệm của thủ 

trưởng các đơn vị trong quá trình đầu tư, mua sắm phải chịu trách nhiệm trong 

việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá và tuân thủ các quy định về sử dụng 

ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

- Thống nhất hiệu lực thi hành là sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo và trình 

UBND tỉnh trước ngày 16/11/2020. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 417/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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