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     UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STC-QLG&CS 

V/v chấp hành nghiêm các quy 

định của nhà nước về mua sắm tài 

sản công theo phương thức tập 

trung đối với tài sản thuộc danh 

mục mua sắm tập trung 

Trà Vinh, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. 

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh; 

Căn cứ công văn số 653/UBND-KT ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp 

hành nghiêm các quy định của nhà nước về mua sắm tài sản công theo phương 

thức tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, Sở Tài chính đề 

nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý thực hiện như sau: 

1. Thực hiện nghiêm việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đối 

với các tài sản thuôc danh mục sắm tập trung tại Quyết định 469/QĐ-UBND ngày 

80/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về việc mua sắm tập trung  

- Căn cứ nhu cầu mua sắm tài sản, đơn vị lập văn bản đăng ký mua sắm tập 

trung gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh 

(Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.  

- Nội dung chủ yếu của văn bản đăng ký mưa sắm tập trung gồm: 

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản sau khi hoàn thành việc 

mua sắm. 

+ Chủng loại, số lượng tài sản mua sắm tập trung. 

+ Dự toán, nguồn vốn thực hiện mua sắm tập trung và phương thức thanh toán. 
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+ Dự kiến thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản sau khi hoàn thành mua sắm 

và các đề xuất khác (nếu có). 

Sở Tài chính gửi đến quý các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh biết phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- BGĐ Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Vũ Hồng Dương 
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