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S&  2A9  /QD-UBND Ba Rja - VIng Tàu, ngày  O&  tháng 8 nätn 2017 

QUYET DNH 

V vic sfra di, b sung Quyt djnh s 2019/QD-UBND ngày 26/7/2016 
cüa UBND tinh v vic cong b danh miic tài san mua sam tp trung cap ünh. 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  - VUNG TAU 

Can ci:r Lutt To chirc chinh quyn dja phixong ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Lut Quân 1, s'Cr diing tài san nhà nuóc ngày 03 tháng 6 nàm 2008; 

Can cir Lut D.0 thu ngày 26 tháng 11 näm 2013; 

Can ct'r Nghj djnh s 52/2009/ND-CP ngày 03 tháng 6 nàm 2009 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và hu&ng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Quãn 1, sfr 
diing tài san nhà nithc; 

Can cr Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 näm 2014 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu thâu ye 1ra ch9n nhà 
thâu; 

Can cir Quyt djnh s 08/2016/QD-TTg ngày 26 tháng 02 nãm 2016 cüa 
Thu tu&ng ChInh phü Quy djnh vic mua sam tài san nhà rnróc theo phuo'ng 
thIrc tp trung; 

Can cir Thông Ut so 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 näm 2016 cüa B 
Tài chInh Cong bô danh m11c tài san mua sam tp trung cap quc gia; 

Can cir Thông Ut s 35120161TT-BTC ngày 26 tháng 02 näm 2016 cüa Bô 
trithng B Tài chInh Huàng dan vic mua sam tài san nhà nlxâc theo phuang 
thi1rc tp trung; 

Xét d nghj cüa Giám dc SâTài chInh tai  Th trInh s 254 1/TTr-STC ngày 
26 tháng 7 nàm 2017 và Ti trInh so 2641/TTr-STC ngày 03 tháng 8 nãm 2017, 

QUYET J3!NH: 

J3iu 1. Sra dôi, bô sung Diêu 3 Quyêt djnh 2019/QD-UBND v thai hn 
dang k mua sam tp trung và tong hçp nhu câu mua sam tp trung nhi.i sau: 

1. Can cu thông báo dir toán mua s.m tài san ducic dtp có thm quyn giao, 
các co quan, to chüc, dan vj có trách nhim 1p van bàn dàng k mua sam tp 
trung theo ni dung quy djnh tti Khoàn 1 Diêu 8 Thông Ut so 35/2016/TT-BTC 

1. 
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ngày 26/02/2016 cüa B Tài chInh, gCri ca quan quân 1 cp trén (nu co) dé 
tong h9p, g1i dcm vj mua sam tp trung cap tinh theo 02 dcct: 

a) Dqt 1: trux9c ngây 31 tháng 01 hang näm dM vth dir toán duc cp có 
thâm quyên phê duyt dâu näm. 

b) Dçit 2: trithc ngày 31 tháng 8 hang nãm d6i von dir toán duqc cp có 
thâm quyén phê duyt bô sung trong näm. 

2. Dan vi mua sm tp trung cp tinh có trách nhim tng hcip nhu cu mua 
sam tp trung cüa các ca quan, to chirc dan vj theo Mu so 01 a/THIMSTT ban 
hành kern theo Thông tu so 35/201 6/TT-BTC dê 1p kê hoach, to chirc 1ira ch9n 
nhà thâu và k kêt thOa thun khung ye mua sam tp trung sam theo quy trInh 
quy djnh tai  Thông tu so 35/2016/TT-BTC. 

3. Trong trirmg hçp qua thoni han  dang k mua sm tp trung nêu tai  Khoân 
1 Diêu nay, nêu ca quan, to chüc, don vj có tài san thuc danh mic tài san mua 
sam tp trung cap tinh bj hu hông, can thiêt phãi có tài san dê kjp thai phic vi 
hoat dng cüa co quan, tO chüc, dan vj ma trên thj truonng không cO to chirc cho 
thuê tai san, dông thoni tong giá trj mua sam các loai tài san nay khOng qua 100 
triu dOng, Thu truonng các Ca quan, tO chrc, dun vj quyêt djnh vic mua sam tài 
san và chju trách nhim truOc Uy ban Nhân dan tinh ye quyêt djnh cila mInh. 

4. Trong truonng hçTp cn mua sm tái san thuc danh m11c mua sam t.p 
trung cap tinh dê phic vii nhim v1,i dc bit cap bach, Thu tru&ng các ca quan, 
to chirc, dun vj báo cáo ca quan quãn 1 cap trên (neu co), chuyên S Tài chInh 
tham mini, báo cáo UBNID tinh xem xét, quyêt djnh c1i the hInh thirc mua sam 
cho phü hqp. 

Diu 2. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày k và thay th Quyt 
djnh sO 2086/QD-UBND ngày 26/7/20 17. Các ni dung khác cüa Quyêt djnh so 

201 9/QD-UBND ngày 26/7/2016 vn gii nguyen, khOng thay dôi. 

2. Thirc hin rnua s.m tp trung näm 2017: Can con thông báo dix toán mua 
sam tài san duc cap có thâm quyên giao bô sung trong näm, các ca quan, to 
chonc, don vj có trách nhim 1p van ban däng k mua sam t.p trung dOi voni 

nhUng tài san quy djnh tai  Khoân 1 Diêu 1 Quyêt djnh 2019/QD-UBND ngày 
26/07/2016 cüa UBND tinh, goni ca quan quân 1 cap trên (nêu có) dê tong hçip, 
goni Trung tam Cong ngh Thông tin & Truyên thông truOc ngày 3 1/8/2017. 

3. Nhüng truàng hçxp không quy djnh tai  Quy& djnh 201 9/QD-UBND ngày 
26/07/2016 cüa UBND tinh và Quyêt djnh nay thI thirc hin theo quy djnh tai 

Quyet djnh sO 08/2016/QD-TTg ngày 26/02/2016 cüa Thñ tuóng Chmnh phü và 
Thông tu 35/2016/TT-BTC ngay 26/02/20 16 cüa B Tái chinh. 

4. Chah Van phông UBND tinh; Giám dc các So: Tài chInh, Ni vii, 
Thông tin & Truyên thOng, GiámdOc Kho bac  Nha nuOc tinh; Giám dôc Trung 
tam Cong ngh Thông tin & Truyên thông; Thu truOng các sO, nganh, các don vj 
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sir nghip cong 1p trirc thuc tinh; Chü tjch UBNID các huyn, thành ph và các 
tO cht'rc, cá nhân lien quan can ct'r quyêt djnh thi hành./. 

4--- 

Ncri n/ian: 
- Bô Tài chInh ( b/c); 

- TTr. TU; TTr HDND tinh (b/c); 
- Chti tjch, các PCT UBND tinh; 
- Nhii cliêu 2; 
- VP Tinh iy, Doân DBQH và HDND tinh; 
- Các Ban dàng và các dcin vj trirc thuc Tinh üy; 
- U ban MTTQVN Tinh; 
- Dài PTTH tinh; Báo BR-VT; 
- Huyn üy, Thành üy các huyn, thânh phô; 
- Website tinh; 
-Liiu: VT-TH. Nguyn Thinh Long 
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