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Số: 1320/UBND-TCKH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

V/v khẩn trương hoàn thành việc
mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch
vụ năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;

Thực hiện Công văn số 288/TB-VPUB ngày 07/6/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh về thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy trình thực
hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
Để thực hiện tốt công tác mua sắm tài sản, hàng hóa dịch vụ theo Quyết
định số 2498/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện ban hành quy định
về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021. Chủ tịch UBND huyện
có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
- Tập trung hoàn chỉnh các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt danh mục,
dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thời gian quy định và tình hình thực tế,
đảm bảo đúng quy trình theo quy định của pháp luật (không có lách luật, vận
dụng.. .).
- Khẩn trương hoàn thành việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo
nội dung và thời gian quy định tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày
17/12/2020 của UBND huyện ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân
sách địa phương năm 2021; Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 17/12/2020
của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. Xong trước
ngày 30/6/2021.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu cho UBND huyện phê duyệt danh mục, dự toán, kế hoạch
lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện theo đúng quy
định tại tại khoản 4, Điều 3, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của
Chính phủ quy định nội dung chủ yếu của Quyết định mua sắm tài sản gồm: Tên
cơ quan nhà nước được mua sắm tài sản; danh mục tài sản được mua sắm
(chủng loại, số lượng, giá dự toán, nguồn kinh phí); phương thức mua sắm;
trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra quy trình thực hiện mua sắm tài
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sản, hàng hóa, dịch vụ của các đơn vi dự toán, UBND các xã đảm bảo đúng các
quy định hiện hành, các nội dung đúng quy định tại tại khoản 4, Điều 3, Nghị
định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; TCKH (Thành); 73 bản.
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