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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /2020/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 NGHỊ QUYẾT 

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ  

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

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

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 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; 

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND  ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. Nội dung mua sắm gồm:  

1. Nguyên nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, 

vật tư, vật liệu tiêu hao, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên. 
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2. Trang phục ngành, trang phục phục vụ hoạt động đặc thù của ngành, 

lĩnh vực theo quy định (như: quần áo bác sỹ, y tá, quần áo bệnh nhân, các loại 

trang phục đặc thù của ngành nghề khác), bảo hộ lao động (gồm cả mua sắm vật 

liệu, mẫu thiết kế và công may). 

3. Các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: phụ kiện và các sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu 

có) thuộc dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp theo quy định của 

Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước. 

4. Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem, văn hóa phẩm, 

sách tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá và 

phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

5. Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: thuê các dịch vụ duy tu, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận 

chuyển, sửa chữa nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản, dịch vụ thuê trụ sở làm việc, nhà trạm, ô tô phục vụ công tác, 

vệ sinh công nghiệp, dịch vụ xử lý chất thải, dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây 

cảnh, dịch vụ thuê đường truyền dẫn, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ thẩm định giá 

(nếu có), dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định, dịch vụ đào tạo, tập 

huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác. 

6. Dịch vụ tư vấn bao gồm: tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấn để lập, 

phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn khác trong mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

7. Các loại hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được mua 

sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

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

tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung 

là cơ quan, tổ chức, đơn vị) khi sử dụng vốn nhà nước để mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên. 

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

a) Quyết điṇh mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật 

thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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b) Quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 2.000 triệu đồng 

trở lên tính trên một lần (một gói) mua sắm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong dự toán chi ngân sách hàng năm. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ (trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) như sau: 

a) Quyết điṇh mua sắm hàng hóa, dịch vụ của đơn vi ̣mình có giá tri ̣ dưới 

2.000 triệu đồng tính trên một lần (một gói) mua sắm; 

b) Quyết điṇh mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị dự toán trực 

thuộc có giá tri ̣ từ 200 triệu đồng đến dưới 2.000 triệu đồng tính trên một lần 

(một gói) mua sắm. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn 

Trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cơ quan có thẩm quyền 

giao, quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự 

toán mua sắm có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 2.000 triệu đồng tính trên 

một lần (một gói) mua sắm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp 

xã trưc̣ thuôc̣. 

4. Thủ trưởng các đơn vị dư ̣toán trực thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện (bao gồm cả các 

đơn vị dự toán như các trường học…) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200 triệu đồng tính trên một lần 

(một gói) mua sắm từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán của đơn vị. 

5. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau: 

a) Tự quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp và nguồn thường xuyên theo quy định của pháp luật. 

b) Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều này trong trường 

hợp thực hiện mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ 

không thường xuyên.  

6. Đối với những hàng hóa, dịch vụ thuôc̣ danh muc̣ mua sắm tâp̣ trung thì 

thưc̣ hiêṇ theo Quyết điṇh của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh muc̣ hàng hóa, dịch 

vụ mua sắm tâp̣ trung và giao nhiêṃ vu ̣cho cơ quan, đơn vi ̣thưc̣ hiêṇ mua sắm 

tâp̣ trung.   

7. Đối với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật chuyên ngành đã quy định cụ 

thể về thẩm quyền quyết định mua sắm: thực hiện theo quy định về thẩm quyền 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ của pháp luật chuyên ngành. 
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8. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nhiều nguồn kinh phí để 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm 

quyền quyết định mua sắm được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, 

khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp 

thứ hai mươi thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021./. 

Nơi nhận:   
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Chính phủ;                   

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP, các phòng VP HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, HS Kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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