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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                                                                                                                     

 

      Số: 18/2016/QĐ-UBND Kon Tum, ngày  13 tháng 5 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị  xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp                                                                                                                                                                                                                            
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi 
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quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của 

Chính phủ; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 721/TTr-STC ngày 05/4/2016 

và số 805/TTr-STC ngày 13/4/2016,    

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân cấp thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, với các nội dung như sau: 

1. Đối với ngân sách cấp tỉnh: 

a) Gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng: Giao Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị quyết định việc mua sắm, phù hợp với các quy định và chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.  

b) Gói thầu có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: Phân cấp Sở 

Tài chính thẩm định, phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về quyết định của mình. 

Định kỳ hàng quý, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.   

c) Gói thầu có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên: Giao Sở Tài chính thẩm 

định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu theo quy định.  

2. Đối với ngân sách cấp huyện, thành phố: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố theo thẩm quyền quyết định việc phân cấp mua sắm tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ … thuộc ngân sách cấp mình. 

3. Về hạn mức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, đấu thầu: Thực hiện 

theo Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và các quy định hiện hành. 

4. Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan 

tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà 

nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên... theo quy định; định kỳ tổng hợp tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trong quá 
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trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải 

quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai kịp thời.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và 

bãi bỏ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm tài sản, hàng hóa sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các 

sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH  

Đào Xuân Quí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


