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  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng Ngân sách huyện. 

   

Thực hiện Công văn số 3763/STC-QLGCS-TCDN ngày 21/9/2020 của Sở Tài 

chính về việc mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

Nhằm đảm bảo việc mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị đúng thẩm quyền; phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và theo đúng trình tự, thủ 

tục của Pháp luật hiện hành, UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc tổ chức triển khai một số nội dung sau: 

1. Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công, hàng hóa, dịch vụ:  

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 23/2018/NQHĐND ngày 

20/7/2018 phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

“Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công, hàng hóa, dịch vụ 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm các loại tài sản công sau đây: 

a) Đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản 

lý của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập 

theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi chung là Trụ sở làm việc); 

b) Đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất 

phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập 

(sau đây gọi chung là Cơ sở hoạt động sự nghiệp); 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với các tài sản công, 

hàng hóa, dịch vụ sau đây: 

a) Xe ô tô và tàu, thuyền các loại; 

b) Máy móc, thiết bị, các loại tài sản công khác, hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 

500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá trị dự toán mua sắm từ 01 

(một) tỷ đồng trở lên/01 gói thầu (trừ các tài sản công được quy định tại khoản 1, 

khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này). 

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị 

(Ban quản lý dự án chuyên ngành và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh sử dụng nguồn ngân sách nhà nước) và cơ quan cấp tỉnh (sau đây gọi 

là Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 1); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) căn cứ dự toán được 

cơ quan có thẩm quyền giao và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định quyết định (trừ tài sản công quy định tại 

khoản 1, khoản 2 khoản 4 và khoản 5 Điều này): 

a) Mua sắm máy móc, thiết bị, các loại tài sản công khác, hàng hóa, dịch vụ 

cho cơ quan có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá trị dự 
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toán mua sắm dưới 01 (một) tỷ đồng/01 gói thầu (trường hợp không có đơn vị trực 

thuộc); 

b) Mua sắm máy móc, thiết bị, các loại tài sản công khác, hàng hóa, dịch vụ 

cho các đơn vị trực thuộc có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn 

vị tài sản hoặc có tổng giá trị dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 01 (một) 

tỷ đồng/01 gói thầu; 

c) Riêng đối với việc mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị, các loại tài sản 

công khác, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động của 

Văn phòng huyện ủy là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện có giá trị 

dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá trị dự toán mua sắm dưới 01 

(một) tỷ đồng/01 gói thầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các đơn vị dự toán cấp 1 

và trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao và tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 

quyết định mua sắm máy móc, thiết bị, các loại tài sản công khác, hàng hóa, dịch vụ 

có giá trị dưới 100 triệu/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá trị dự toán mua sắm dưới 

100 triệu đồng/01 gói thầu (trừ các tài sản công quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 

3 và khoản 5 Điều này). 

5. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

hoặc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên quyết định mua sắm tài sản (trừ trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô ) từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

và từ vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp và 

hoạt động kinh doanh của đơn vị đúng với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 

nhiều nguồn vốn để mua sắm tài sản, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm 

quyền quyết định mua sắm tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 và khoản 4 Điều này”. 

2. Về trình tự, thủ tục lập hồ sơ mua sắm tài sản công, hàng hóa, dịch vụ 

2.1 Đối với các loại tài sản công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh: 

Thực hiện theo Điểm 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-

UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể: 

* Trình tự thực hiện 

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và dự toán ngân 

sách được cấp thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản 

lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, gửi Sở Tài chính 

xem xét, thẩm định. 

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tài chính có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết, sự phù hợp của đề nghị mua sắm 

với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài 

chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc 
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mua sắm tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản 

không phù hợp. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 

giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày Lễ. 

* Nơi nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung 

cấp tỉnh.  

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị mua sắm tài sản công của cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập có nhu cầu mua sắm tài sản, trong đó thuyết minh cụ thể sự cần thiết 

mua sắm tài sản, số lượng, chủng loại tài sản đề nghị mua sắm (thuộc nhóm tài sản 

chuyên dùng, tài sản phục vụ hoạt động chung hay máy móc, thiết bị văn phòng phổ 

biến), tổng giá trị tài sản đề nghị mua sắm....: 01 bản chính;  

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;  

- Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (chủng loại, số lượng, thông số kỹ thuật, 

giá dự toán, nguồn kinh phí mua sắm): 01 bản chính;  

- Các loại hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị mua sắm (như: Quyết định ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của cơ quan có thẩm quyền; Quyết 

định giao, phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản công đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành (nếu có); 03 báo giá hoặc Chứng thư thẩm định giá của các tài sản 

đề nghị mua sắm và các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản đề nghị mua sắm): 01 

bản sao theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.2 Đối với các loại tài sản công thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

huyện: 

Thực hiện theo Điểm 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 3151/QĐ-

UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết  y ban nhân dân 

cấp huyện  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể: 

- Trình tự thực hiện 

Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và dự toán ngân 

sách được cấp thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản 

lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, gửi Phòng Tài 

chính - Kế hoạch xem xét, thẩm định. 

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết mua sắm, sự phù 

hợp của đề nghị mua sắm với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc mua 

sắm tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị mua sắm tài sản 

không phù hợp.  

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 

giờ 00 phút đến 11 giờ 30; chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút), trừ ngày Lễ. 
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* Nơi nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.  

- Cách th c thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lượng hồ sơ  

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị mua sắm tài sản công của cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập có nhu cầu mua sắm tài sản, trong đó thuyết minh cụ thể sự cần thiết 

mua sắm tài sản, số lượng, chủng loại tài sản đề nghị mua sắm (thuộc nhóm tài sản 

chuyên dùng, tài sản phục vụ hoạt động chung hay máy móc, thiết bị văn phòng phổ 

biến), tổng giá trị tài sản đề nghị mua sắm....: 01 bản chính;  

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;  

- Danh mục tài sản đề nghị mua sắm (chủng loại, số lượng, thông số kỹ thuật, 

giá dự toán, nguồn kinh phí mua sắm): 01 bản chính;  

- Các loại hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị mua sắm (như: Quyết định ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của cơ quan có thẩm quyền; Quyết 

định giao, phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản công đã được cấp có thẩm 

quyền ban hành (nếu có); 03 báo giá hoặc Chứng thư thẩm định giá của các tài sản 

đề nghị mua sắm và các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản đề nghị mua sắm): 01 

bản sao theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3. Mua sắm tập trung cấp tỉnh 

3.1 Danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh: 

a. Máy vi tính để bàn trang bị cho các chức danh và phục vụ công tác dạy và 

học tại các cơ sở giáo dục – đào tạo; 

b. Máy vi tính xách tay trang bị cho các chức danh; 

c. Máy in trang bị cho các phòng làm việc của chức danh và phục vụ công tác 

hành chính, văn thư, tiếp dân; 

d. Máy photocopy phục vụ công tác hành chính, văn thư, tiếp dân. 

* Việc trang bị các tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh quy 

định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND 

tỉnh cho các chức danh, phòng làm việc của chức danh và phục vụ công tác hành 

chính, văn thư, tiếp dân phải tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

văn phòng phổ biến quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ. 

3.2 Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp tỉnh: 

Trên cơ sở thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung của Trung tâm công 

nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giao Phòng Tài chính – Kế 

hoạch chủ động triển khai đến các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm; có ý 

kiến bằng văn bản về sự cần thiết mua sắm, sự phù hợp của đề nghị mua sắm với tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tổng hợp,  

tham mưu UBND huyện gửi Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu đăng ký nhu cầu mua sắm theo đúng thời gian quy định: 

- Đợt 1: trước 31/01 hàng năm; 

- Đợt 2: trước 30/8 hàng năm. 
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4. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có văn bản gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch 

để được xem xét, hướng dẫn. 

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT (TCKH). 

CHỦ TỊCH 
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