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Hoà Bình, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện  

mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức 

tập trung; 

Căn cứ Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

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

phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 223/TTr-STC-QLG&CS ngày 

08 tháng 6 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình 

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh gồm: 

a) Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến: 

- Máy tính để bàn; 

- Máy vi tính xách tay; 

- Máy photocoppy. 

b) Thiết bị giáo dục và đào tạo gồm: Thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ,       

thiết bị dạy học phòng tin học mua sắm đồng bộ cho cấp học; máy chiếu (bao gồm 

cả màn chiếu). 

c) Máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 

các đơn vị y tế công lập thực hiện theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 

tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. 

Trường hợp các thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh cần lắp 

đặt đồng bộ với các thiết bị khác (không thuộc danh mục mua sắm tập trung) theo 

đề cương, giải pháp kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn thẩm định hoặc lắp đặt 

đồng bộ theo thiết kế mẫu được cơ quan có thẩm quyền ban hành thì không phải 

tách các thiết bị này để mua sắm tập trung. 

d) Đối với các loại tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung nêu trên: các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà Bình thực hiện mua sắm theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh Hòa Bình quy định tại Điều 1 

Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh tổ chức thực 

hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định hiện hành. Việc điều chỉnh, bổ sung 

danh mục tài sản mua sắm tập trung thực hiện theo Quyết định này do Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

Điều 2. Đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung 

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập 

trung quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với các đơn vị 

trực thuộc huyện, thành phố quản lý. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản 

thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 1                

Quyết định này đối với các đơn vị trực thuộc Sở quản lý. 

3. Giao Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh 

mục mua sắm tập trung quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 1 Quyết định này 

đối với các đơn vị trực thuộc Sở quản lý. 



3 
 

4. Giao Sở Thông tin Truyền thông tỉnh thực hiện mua sắm tập trung đối với 

các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 

Quyết định này của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh (trừ các đơn vị thuộc ngành        

Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo). 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tài sản theo hình thức mua 

sắm tập trung 

1. Kinh phí được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách 

hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền   

địa phương. 

3. 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 Quyết 

định này. 

4. 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. 

5. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do 

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

6. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và 

nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm trang 

thiết bị y tế. 

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; cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài 

sản tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu (trong đó, 

ưu tiên mua sắm theo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung và thỏa thuận 

khung được ký kết tại thời điểm gần nhất). 

Các nội dung khác có liên quan không quy định tại quyết định này, thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.  

Điều 4. Xử lý một số tình huống phát sinh cụ thể 

1. Đối với các gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện mua 

sắm theo quy định hiện hành. 

2. Trường hợp phát sinh đột xuất, cấp bách cần phải mua sắm, trang bị thêm 

hoặc thay thế ngay để khắc phục sự cố và đảm bảo các hoạt động được diễn ra 

bình thường; đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân cùng cấp cho phép thực hiện mua sắm theo quy định cụ thể các trường hợp sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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a) Trường hợp tài sản mua sắm tập trung bị hư hỏng không tiếp tục sử dụng 

được do trường hợp bất khả kháng xảy ra như: thiên tai, hỏa hoạn, chập điện, 

cháy, nổ, sét đánh...có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên; 

b) Đơn vị thành lập mới, chia tách; 

c) Tài sản phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính 

tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua từ nhà thầu khác; 

d) Được cấp kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập 

trung (theo đề án, dự án, chương trình hoặc bổ sung kinh phí); các tiêu chí để đạt 

tiêu chuẩn xã nông thôn mới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

đ) Phát sinh nhu cầu mua sắm ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm (nếu có); 

e) Các trường hợp phát sinh đặc biệt khác (nếu có). 

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị được giao mua sắm tập trung 

Sở Thông tin Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Phòng Tài chính 

- Kế hoạch các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung theo đúng tiêu chuẩn, định mức 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục mua sắm tài sản 

tập trung theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 và thay thế 

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hoà Bình Ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung 

cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng 

các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh; 

- Kho bạc NN tỉnh Hòa Bình; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH (BM). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 
 

            Quách Tất Liêm 
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