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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh  

và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

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

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND 

tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 06/STC-QLCS.GC 

ngày 04/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn 

vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2022 gồm: Máy vi 

tính (để bàn, xách tay); máy in, máy chiếu, máy photocoppy. 

2. Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tại khoản 1 

Điều này: Sở Tài chính. 

3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung: 

        a) Kinh phí được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân 

sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
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        b) Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền 

địa phương; 

        c) Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện 

trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách  

nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Nghị 

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

        d) Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách;  

đ) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự 

nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. 

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, 

tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và 

mức giá dự toán tài sản thuộc danh mục tại Điều 1 Quyết định này; hướng dẫn 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trên địa bàn tỉnh thực hiện mua sắm tài sản theo 

phương thức tập trung năm 2022 đảm bảo quy định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật  

hiện hành có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, 

đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Thủ trưởng 

các đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc Ban quản lý dự án cấp tỉnh quản lý; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Bộ Tài chính (để báo cáo); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT,KTTC.(thht) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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