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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STC-GCS   Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2019 

V/v hướng dẫn một số nội dung về  

quản lý, sử dụng tài sản công và mua 

sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý trên địa bàn  

thành phố Đà Nẵng  

      Kính gửi:  

       - Các Sở, ban, ngành; 

       - Các cơ quan công an, quân sự tại thành phố; 

       - Các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội -       

nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

       - Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

       - Văn phòng quận, huyện uỷ; 

       - UBND các quận, huyện, phường, xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND  

thành phố giao Sở Tài chính tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện 

phân cấp: việc mua sắm, thuê tài sản theo Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công và quy định của thành phố; chủ trì với các ngành tham mưu tăng cường 

quản lý việc mua sắm, sửa chữa, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công theo 

đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Để việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đi vào nề nếp, bảo đảm nguyên 

tắc quản lý, sử dụng tài sản công là: Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được 

thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

phòng, chống tham nhũng. Căn cứ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

Luật Đấu thầu; các văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương; của UBND 

thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc 

quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

như sau:  

A. CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN 

CÔNG, MUA SẮM, THUÊ HÀNG HÓA DỊCH VỤ 

 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm, thuê hàng hóa dịch vụ 

được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu 

thầu và các văn bản sau: 

 - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
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 - Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

 - Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định 

việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 - Nghị định số 04/2019 /NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

 - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

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; 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

 - Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được 

áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại 

Điều 26 Luật Đấu thầu. 

 - Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công. 

 - Nghị Quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 

tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

 - Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND thành phố về 

phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

Đà Nẵng   

 - Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND thành phố 

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê. 

 - Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố 

Ban hành Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 

 - Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 của UBND thành phố về 

việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung là máy móc, thiết bị văn phòng 

phổ biến và bàn ghế học sinh các cấp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà 

Nẵng. 



3 

 

   B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG  

Trong quá trình tổ chức, quản lý, sử dụng tài sản công, các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức chú ý một số nội dung sau:  

 1. Về công tác mua sắm, thuê tài sản phục vụ hoạt động thực hiện theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố.  

 2. Các nội dung về việc sử dụng, xử lý tài sản công của cơ quan nhà nước 

thực hiện theo quy định tại Mục 3, Mục 5 Chương II Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP, Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND. 

 3. Các nội dung về việc sử dụng, xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện theo quy định từ Điều 41 đến Điều 55 Chương III Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP. 

 4. Việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 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 thực hiện theo quy định tại 

các Điều 56, Điều 57 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

 5. Về việc sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; các Điều 42 đến Điều 47 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP; Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC. Cụ thể một số nội dung 

như sau: 

a) Về điều kiện, yêu cầu của việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

- Điều kiện: Tài sản được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện 

nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất, hoặc tài sản được đầu 

tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để 

cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư  

- Yêu cầu: Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do 

Nhà nước giao; sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, 

mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (sử dụng đúng công năng 

của tài sản khi được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, bao gồm cả các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị)  

b) Về việc lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết 

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án theo mẫu số 02/TSC-

ĐA kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, trong đó cần trình bày rõ các nội 

dung sau: 

- Về sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với chức năng của đơn vị: Trong đề 

án cần phân tích, trình bày rõ sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, 



4 

 

nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và 

pháp luật có liên quan; đáp ứng được điều kiện, yêu cầu tại Điểm a trên đây 

- Thời gian kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: phải được xác định cụ 

thể và phải phù hợp với từng loại, quy mô tài sản cũng như quy định của pháp luật 

đối với từng loại tài sản đó. 

- Về phương thức cho thuê: Thực hiện theo đúng theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP  

- Việc lựa chọn đối tác, hình thức sử dụng và quản lý sử dụng tài sản công 

để liên doanh, liên kết, việc xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết và 

các chi phí có liên quan được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

- Về phương án tài chính:  

+Về chi phí: Đối với giá cho thuê tài sản phải xác định đầy đủ các yếu tố chi 

phí như tiền thuê đất, khấu hao tài sản, chi khí khác có liên quan và phải phù hợp 

với giá cho thuê phổ biến trên thị trường tại địa phương của tài sản cùng loại hoặc 

có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ. Trường hợp cần thiết thì đơn vị 

có thể thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá trị tài 

sản cho thuê.  

+ Về phân bổ doanh thu: Số tiền thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết tài sản, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chi trả các chi phí hợp lý, 

hợp lệ có liên quan đến việc cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản, thực hiện nghĩa 

vụ tài chính đối với Nhà nước (nộp thuế, tiền thuê đất và các khoản khác nếu có); 

phần còn lại được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó chú ý đối với các khoản thuế phải 

nộp cho ngân sách nhà nước (Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 

(nếu có),…), đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm kê khai và nộp các khoản 

thuế từ việc kinh doanh, cho thuê tài sản theo quy định của Luật Quản lý thuế; nộp 

tiền thuê đất cho nhà nước đối với phần diện tích nhà, đất sử dụng vào mục đích 

cho thuê theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 

14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

 + Về hiệu quả của phương án kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: 

Căn cứ trên lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh, liên kết ước tính, đơn vị sự nghiệp công lập xác định tỷ suất lợi nhuận trên 

giá trị tài sản công sử dụng vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị 

mình. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm 

nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng tài sản công. 

- Một số nội dung khác cần lưu ý: 
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+ Đánh giá tác động của việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối 

với hoạt động của đơn vị và đối với vấn đề an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, an 

toàn vệ sinh thực phẩm…  

+ Đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ 

chức, cá nhân thuê tài sản. 

+ Trường hợp cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản có đầu tư máy móc thiết 

bị, công trình trên đất thì phải nêu rõ phương án xử lý sau khi kết thúc thời hạn cho 

thuê, liên doanh, liên kết. 

c) Về việc thẩm định đề án  

- Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê: 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Cụ 

thể: Đơn vị sự nghiệp công lập lập Đề án báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

xem xét, gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính về sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và pháp luật có liên quan, các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn 

thiện. Sau khi nhận được ý kiến của Sở Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập chỉnh 

lý, hoàn thiện đề án, trình cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 

Điều 56, Khoản 2 Điều 57 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để phê duyệt 

thực hiện theo quy định.  

- Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: Thực 

hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.  Đơn vị 

sự nghiệp công lập lập đề án báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, 

gửi Sở Tài chính xem xét, có ý kiến, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để lấy ý 

kiến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về đề án sử dụng tài sản công vào 

mục đích liên doanh, liên kết. Sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình Chủ tịch 

UBND thành phố phê duyệt thực hiện theo quy định. 

d) Về thẩm quyền phê duyệt đề án  

- Đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê: 

+ Chủ tịch UBND thành phố quyết định phê duyệt đề án đối với tài sản là cơ 

sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác có giá trị lớn (từ 01 tỷ đồng trở lên/1 đơn vị 

tài sản) theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của 

UBND thành phố  

+ Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Hội đồng quản lý phê 

duyệt đề án đối với tài sản còn lại  

- Đối với việc sử dụng tài sản công sử dụng vào mục đích liên doanh, liên 

kết: Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đề án sau khi có ý kiến của Thường trực 

HĐND thành phố. 

đ) Về việc công khai đề án  
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Các đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thực hiện công khai các thông tin theo quy 

định trên Trang thông tin của đơn vị (nếu có) và gửi thông tin theo quy định đến 

Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài 

sản công (http://taisancong.vn) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 

12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên 

Trang thông tin điện tử về tài sản công và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại 

Công văn số 8339/UBND-KT ngày 29/10/2018 về việc thực hiện đăng tải thông tin 

trên Trang thông tin điện tử về tài sản công. 

C. CÔNG TÁC MUA SẮM, THUÊ TÀI SẢN, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ  

 I. MUA SẮM THƢỜNG XUYÊN 

 I.1 CÔNG TÁC QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM, THUÊ TÀI SẢN, HÀNG 

HÓA, DỊCH VỤ  

 Thực hiện theo Điều 4 Quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 

11/3/2019 của UBND thành phố (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18/2019/QĐ-

UBND). Trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

1. Đối với tài sản công (cụ thể: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy, tài sản công khác,...) 

a) Hồ sơ đề nghị mua sắm, thuê tài sản công theo quy định tại Khoản 3 Điều 

3, Khoản 2 Điều 4, Khoản 3 Điều 37, Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

b) Trình tự thực hiện: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí lập 

hồ sơ mua sắm, thuê tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra, 

trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản. 

c) Thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản theo phân cấp tại Nghị 

quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng.  

 - Trường hợp mua sắm, thuê tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố thì đơn vị, bộ phận trực tiếp sử 

dụng nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài sản công hoặc cơ quan quản lý cấp trên 

(nếu có) phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính về sự cần thiết, sự phù hợp 

của đề nghị mua sắm so với tiêu chuẩn, định mức, giá dự toán trước khi thực hiện 

thủ tục trình UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố.  

 - Trường hợp mua sắm, thuê tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND quận, huyện hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện thì đơn vị, bộ phận trực tiếp 

sử dụng nguồn kinh phí mua sắm, thuê tài sản công phải lấy ý kiến bằng văn bản 

của phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện về sự cần thiết, sự phù hợp của đề 

http://taisancong.vn/
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nghị mua sắm so với tiêu chuẩn, định mức, giá dự toán trước khi thực hiện thủ tục 

trình UBND quận, huyện hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện.   

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ (nguyên nhiên liệu, hóa chất, vật tƣ y tế, vật 

liệu tiêu hao, công cụ, dụng cụ; dịch vụ vệ sinh, bảo vệ... bảo đảm hoạt động 

thƣờng xuyên không phải là tài sản công quy định tại Khoản 1 nêu trên)  

a) Hồ sơ đề nghị mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ: Đơn vị, bộ phận trực tiếp 

sử dụng nguồn kinh phí căn cứ dự toán ngân sách được giao hoặc các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác quy định tại Điều 3 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND để lập 

hồ sơ mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ (trong đó ghi rõ về thực trựng quản lý, sử 

dụng hàng hóa, dịch vụ hiện có; quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nhu 

cầu, kế hoạch, sự cấn thiết và sự phù hợp của danh mục, chủng loại, số lượng, giá 

dự toán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị mua sắm hoặc thuê). 

b) Trình tự thực hiện và thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, 

dịch vụ 

 - Đối với gói thầu mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ có giá trị không quá 100 

triệu đồng: Người đứng đầu đơn vị dự toán các cấp xem xét, ban hành quyết định 

mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị mình. 

 - Đối với gói thầu mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 100 triệu 

đồng đến 02 tỷ đồng:  

 + Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí thuộc các sở, ban, ngành 

lập hồ sơ mua sắm, trình cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất 

trình Người đứng đầu sở, ban, ngành ban hành quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, 

dịch vụ. 

 + Đơn vị sự nghiêp công lập trực thuộc UBND thành phố lập hồ sơ mua 

sắm, hàng hóa, dịch vụ trình Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ban hành 

Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị mình. 

 + Đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí là đơn vị dự toán thuộc ngân sách 

cấp quận, huyện, phường, xã lập hồ sơ mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ trình cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra, thống nhất, trình Chủ tịch UBND quận, 

huyện ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ.  

 - Đối với gói thầu mua sắm, thuê hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 02 tỷ 

đồng:  

+ Đối với hóa chất, vật tư y tế: Cơ sở y tế lập hồ sơ mua sắm trình Sở Y tế 
chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính (tham gia ý kiến về giá dự toán) và các cơ quan 
có liên quan tổ chức kiểm tra, thống nhất, trình Chủ tịch UBND thành phố xem 
xét, ban hành quyết định mua sắm hóa chất, vật tư y tế.  

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ khác: Đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn 
kinh phí lập hồ sơ mua sắm trình cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra, thống 
nhất, gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, 
trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm, thuê hàng 
hóa, dịch vụ. 
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 3. Đối với các gói thầu mua sắm nhằm duy trì hoạt động thƣờng xuyên 

đƣợc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trƣờng hợp đặc biệt theo 

quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 

 Thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường 

hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 

 I.2 CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 Thực hiện theo Điều 5 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 

17/2019/QĐ-TTg trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

 1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 a) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí 

mua sắm (hoặc đơn vị được người có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ làm 

bên mời thầu) có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

 b) Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Đối với gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị đến 02 

tỷ đồng: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành Quyết định mua sắm, thuê tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tổ chức thẩm định, ban hành Quyết định phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

- Đối với gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 02 

tỷ đồng: 

+ Đối với gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế: Sở Y tế có trách nhiệm tổ 

chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Chủ tịch UBND thành phố ban 

hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

+ Đối với gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn lại (trừ hóa 

chất, vật tư y tế): Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, trình UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết 

định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

2. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Về thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn 

nhà thầu: Thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Thông tư 58/2016/TT-BT , Khoản 2 Điều 

5 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, cụ thể:  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ hoặc cơ quan, tổ chức được người có thẩm quyền quyết 

định lựa chọn làm bên mời thầu thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 

kết quả lựa chọn nhà thầu. 
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Bên mời thầu quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định 

hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.  

II. MUA SẮM TẬP TRUNG 

Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ; Đơn vị thực hiện mua sắm; Nguồn 
kinh phí mua sắm; Cách thức, quy trình thực hiện mua sắm tập trung theo quy định 
tại các điều từ Điều 67 đến Điều 83, Chương VI, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và 
các Điều 6, 7, 8, 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND và các Quyết định của 
UBND thành phố hiện hành về danh mục mua sắm tập trung. Trong đó, cách thức 
và quy trình thực hiện mua sắm tập trung lưu ý một số nội dung sau: 

1. Công tác lập, phê duyệt dự toán mua sắm 

a) Tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ tiêu chuẩn, định mức, 
nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan, 
người có thẩm quyền quy định, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đề xuất nhu cầu 
mua sắm tài sản (gồm chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn kinh phí – kể cả 
nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp) cùng với việc 
lập dự toán ngân sách, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước ban hành Quyết định giao dự toán cho đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện 
được mua sắm tài sản, đảm bảo chi tiết về chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn 
kinh phí. 

2. Đăng ký và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung 

a) Căn cứ Quyết định giao dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập 
văn bản đăng ký mua sắm tài sản tập trung (gồm chủng loại, số lượng, giá dự toán, 
nguồn kinh phí) gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi Đơn vị mua sắm tập 
trung trước ngày 31 tháng 01 hàng năm quy định tại Điều 9 Quyết định số 
18/2019/QĐ-UBND. 

Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập 
trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền 
phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
giao đơn vị mua sắm tập trung căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), 
quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp hoặc 
giao cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản tổ chức thực hiện mua sắm theo 
đúng quy định tại Khoản 4, Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

b) Sau khi nhận được văn bản đăng ký mua sắm tập trung của các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, Đơn vị mua sắm tập trung quy định tại Điều 7 Quyết định số 
18/2019/QĐ-UBND có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, tổng hợp nhu cầu mua sắm 
tập trung để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu. 

Trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà cơ quan, tổ chức, đơn vị 
không gửi nhu cầu mua sắp tập trung đối với tài sản đã được giao dự toán mua sắm 
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thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung thì Đơn vị mua sắm tập trung không 
tổng hợp nhu cầu mua sắm. 

3. Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Đơn vị mua sắm tập trung lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập 

trung.  

4. Công tác thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

- Đối với hóa chất, vật tư y tế: Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thẩm định Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung, trình Chủ tịch UBND thành phố phê 

duyệt. 

- Đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn lại (trừ hóa chất, vật tư y tế) 

: Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 

sắm tập trung, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.  

5. Công tác lựa chọn nhà thầu 

Sau khi Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua sắm tập trung, Người đứng đầu Đơn vị mua sắm tập trung (quy định tại Điều 

7 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND) thực hiện: tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ 

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và 

thương thảo thỏa thuận khung; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 

theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và các Điều 74, 75 Luật 

Đấu thầu. 

D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ ĐẤU THẦU, MUA SẮM, THUÊ TÀI SẢN, 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

Thực hiện theo Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND, trong đó lưu ý 

thời gian và nội dung báo cáo như sau: 

1. Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện tổng hợp toàn bộ 
danh mục các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua sắm 
tập trung) dự kiến sẽ phát sinh trong năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý bao gồm: tên gói thầu, giá gói thầu dự kiến, nguồn kinh phí, hình thức lựa 
chọn nhà thầu, đề xuất áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với từng gói thầu, 
tỷ lệ % các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng dự kiến thực hiện đảm bảo không 
thấp hơn so với Kế hoạch áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng được UBND thành 
phố ban hành) gửi Sở Tài chính để theo dõi, giám sát, kiểm tra trong quá trình thực 
hiện và tổng kết, đánh giá.  

Định kỳ hàng quý, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 
nội dung trên về Sở Tài chính trước ngày 10 của tháng đầu quý sau để theo dõi, 
giám sát và tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

2. Trước ngày 10 tháng 01 hàng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo tình hình 
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thực hiện công tác đấu thầu mua sắm (kể cả mua sắm tập trung) của năm trước gửi 

về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Biểu mẫu theo dõi, báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện theo 

dõi và báo cáo theo Phụ lục I, II và III đính kèm. 

4. Để đánh giá tình hình thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tình 

hình thực hiện mua sắm tài sản công theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-

UBND của UBND thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có báo cáo gửi 

về Sở Tài chính trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

Trên đây là một số nội dung Sở Tài chính hướng dẫn các quy định về công 

tác quản lý, sử dụng tài sản công, công tác mua sắm thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

và công tác lựa chọn nhà thầu để các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện theo quy 

định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức có văn bản gửi về Sở Tài chính để xử lý hoặc báo cáo UBND thành 

phố xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (để b/cáo); 

- GĐ Sở (để b/cáo); 

- Phòng THTK (để đăng website); 

- Văn phòng Sở (TMC để thực hiện); 

- Các phòng: QLNS, HCSN, ĐT; 

- Lưu: VT, VBĐT, GCS. 

 

 

      KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

       Lê Bá Dũng 
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