ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 941 /UBND-KTN

Lai Châu, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quản
lý trong thực hiện mua sắm,
quản lý, sử dụng tài sản công

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.
Thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử
dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND
ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phân cấp thẩm quyền ban
hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm
vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày
08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành danh mục tài sản mua
sắm tập trung.
Trong những năm qua, nhìn chung các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực
hiện theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ, danh mục về tài sản;
mua sắm tài sản trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí
được phép sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tài sản mua sắm đảm bảo tính
đồng bộ về kỹ thuật, chất lượng, giá cả, phù hợp với yêu cầu, tính chất, nội dung
hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc thực hiện mua sắm tài sản theo
phương thức tập trung thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm tính công
khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu cung cấp tài sản, hàng hóa
tham gia, từ đó góp phần vào việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong mua
sắm tài sản công.
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
còn chậm, nguyên nhân do một số đơn vị đăng ký mua sắm tập trung chưa đảm
bảo theo quy định; việc thỏa thuận, ký hợp đồng mua sắm tài sản giữa nhà thầu
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với một số đơn vị mua sắm tài sản chưa đảm bảo theo hướng dẫn về trình tự, thủ
tục trong thực hiện mua sắm tập trung. Do đó, để khắc phục những tồn tại trên,
để việc mua sắm tài sản tập trung đảm bảo thời gian và tuân thủ về tiêu chuẩn,
định mức, chế độ, danh mục, tài sản đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả, ngăn
ngừa thất thoát, lãng phí. UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức,
đơn vị cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện thành phố
- Thực hiện quy định về mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh
mục mua sắm tập trung của tỉnh; tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Quyết
định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung theo
mẫu và thời gian quy định về Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính - Sở Tài chính
(đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh). Nếu đăng ký mua sắm tập trung không kịp
thời, dẫn tới không đảm bảo máy móc, thiết bị cho nhiệm vụ chuyên môn thì
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản
- Thực hiện đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm
tập trung về đơn vị đầu mối hoặc gửi trực tiếp cho Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài
chính - Sở Tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh) theo mẫu và thời gian
quy định (nếu là đơn vị độc lập không trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND
các huyện, thành phố).
- Phối hợp với nhà thầu cung cấp và Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính
ký kết hợp đồng mua sắm, bàn giao, tiếp nhận tài sản, thanh, quyết toán, thanh
lý hợp đồng mua sắm tài sản, bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định.
3. Đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh (Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài
chính - Sở Tài chính)
- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung, tổ chức thực hiện việc mua sắm
tài sản bằng phương thức tập trung theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị
mua sắm tập trung tài sản quy định tại Điều 69 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26/12/2017 của Chính phủ, pháp luật liên quan về đấu thầu và hướng dẫn
của Sở Tài chính.
- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện thỏa thuận khung, hợp
đồng của các nhà thầu được lựa chọn; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ các
cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
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4. Sở Tài chính
Thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp
thời quy trình thực hiện, danh mục tài sản áp dụng mua sắm tập trung trên địa
bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý
nghiêm các vi phạm trong thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công
theo quy định. Báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các
quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh.
5. Kho bạc Nhà nước tỉnh
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi đối với các khoản mua sắm từ ngân
sách nhà nước theo quy định của pháp luật; không thanh toán các khoản kinh phí
mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua
sắm tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản không phù hợp với thỏa thuận
khung và quy định của pháp luật.
Căn cứ nội dung Công văn này, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các
cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U;
- VP UBND tỉnh: V; TH, VX, KT
- Lưu: VT, Kt3.
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