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V/v lấy ý kiến Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành 

danh mục tài sản mua sắm tập 

trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 8237/UBND-TH1 ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về 

tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo 

phương thức tập trung;  

Về nội dung này, Sở Tài chính xin báo cáo và đề nghị UBND tỉnh như sau: 

1. Để triển khai quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 về việc mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung và thực hiện 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, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 ban hành danh mục tài 

sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện mua sắm tài 

sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng mục 

tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai 

trên thực tế vẫn còn phát sinh những hạn chế của danh mục tài sản mua sắm tập 

trung cấp tỉnh cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 32/CT-TTg 

ngày 10/12/2019 của Thủ tướng và Văn bản số 12661/BTC-QLCS ngày 05/11/2021 

của Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn 

trương rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của địa 

phương để ban hành sửa đổi, bổ sung bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định. Vì vậy, 

việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 là rất cần thiết. 

Về cách thức, để các cơ quan, đơn vị dễ theo dõi, tra cứu và thực hiện, Sở Tài chính 

đề nghị ban hành Quyết định thay thế. 

2. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định hiện hành và tổng hợp ý kiến từ Trung 

tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Hà Tĩnh là đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập 

trung cấp tỉnh, Sở Tài chính xây dựng và báo cáo UBND tỉnh dự thảo Quyết định 

ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có Dự thảo 

quyết định và Phụ lục nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quyết định số 

172/QĐ-UBND kèm theo). Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh giao các Sở ngành, 

đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý nội dung Dự thảo để có cơ sở gửi Sở Tư pháp 



thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định theo đúng quy định (có dự 

thảo văn bản của UBND tỉnh kèm theo). 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, GCS. 

 

                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 Nguyễn Quốc Hương 
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