ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 1513 /UBND-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường thực thi pháp luật về
mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Căm cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ 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;
Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 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;
Căn cứ Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử
dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với
tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 Ban hành danh
mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập
trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
thực hiện nghiêm túc việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị bao
gồm cả mua sắm tập trung và mua sắm thường xuyên (ngoài thuốc) theo đúng
trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số
151/2017/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và
các văn bản của tỉnh; tự kiểm tra, rà soát việc thực thi pháp luật về mua sắm
tại cơ quan, đơn vị mình, kịp thời chấn chỉnh, tự khắc phục đối với các tồn tại,

2
hạn chế (nếu có) trong thực thi pháp luật về mua sắm. Người đứng đầu các cơ
quan, đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Ủy ban nhân dân
tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mua sắm tài sản không đúng tiêu chuẩn, định mức,
trình tự, thủ tục, không thực hiện chế độ công khai, minh bạch theo quy định.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn,
kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại
Văn bản này; nghiên cứu ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục
trong mua sắm tài sản để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; tăng cường
công tác kiểm tra, thẩm định trong mua sắm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy
định, thẩm quyền.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi: Thực hiện;
- CV: TH;
- Lưu VT (Huy TC)
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