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QUY ĐỊNH 

Về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm  

tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND  

ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm 

tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 2 

Quy định này nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, sử dụng vốn nhà nước theo 

quy định tại Điều 3 Quy định này để mua sắm (không bao gồm mua sắm tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ sử dụng vốn đầu tư công và thuê tài sản phục vụ hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 07 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định). 

2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp mua sắm tài sản 

công, dịch vụ thuê tài sản đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định phân cấp 

thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Nghị định số 

165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các 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, đơn 

vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm 

vi địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định sử dụng ngân sách địa phương 

tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

Điều 3. Nguồn vốn mua sắm 

1. Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước (phân biệt với chi đầu tư phát triển) được cơ quan có thẩm 

quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm 

cả nguồn bổ sung trong năm); 

2. Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu, Chương trình 

mục tiêu quốc gia; 
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3. Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn khác do nhà nước quản lý (nếu 

có); 

4. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không 

hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện 

trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài nước thuộc ngân sách nhà nước (trừ trường hợp Điều ước quốc tế 

về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên có quy định khác); 

5. Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về 

phí, lệ phí; 

6. Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

7. Nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; 

8. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có). 

9. Trường hợp sử dụng nhiều nguồn vốn để mua sắm trong đó có nguồn 

vốn mua sắm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này thì thẩm 

quyền quyết định mua sắm phải thực hiện theo Quy định này. Trường hợp sử 

dụng nhiều nguồn vốn để mua sắm trong đó có nguồn vốn quy định tại khoản 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này và có vốn đầu tư công thì thẩm quyền quyết định mua 

sắm thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, 

dịch vụ là trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô, phương tiện vận 

tải khác; máy móc, trang thiết bị, các tài sản cố định khác và các hàng hóa, dịch 

vụ không phải là tài sản cố định có giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên trên 

01 danh mục mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và có giá trị từ 

01 tỷ đồng trở lên trên 01 danh mục mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh mua sắm từ 

nguồn ngân sách cấp huyện hỗ trợ. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam 

Định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh 

Nam Định hỗ trợ phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính 

thẩm định) quyết định mua sắm đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 

500 triệu đồng trở lên trên 01 danh mục mua sắm từ ngân sách tỉnh Nam Định 

và tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên trên 01 danh mục 

mua sắm từ ngân sách cấp huyện tỉnh Nam Định. 
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Điều 5. Thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cấp tỉnh và tương đương 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và tương đương quyết 

định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ là máy móc, trang thiết bị, các tài sản 

cố định khác và các hàng hóa, dịch vụ không phải là tài sản cố định có giá trị 

dưới 500 triệu đồng trên 01 danh mục mua sắm của đơn vị mình và từ trên 100 

triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng trên 01 danh mục mua sắm của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 6. Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mua sắm tài sản, hàng 

hóa, dịch vụ là máy móc, trang thiết bị, các tài sản cố định khác và các hàng hóa, 

dịch vụ không phải là tài sản cố định có giá trị mua sắm từ trên 100 triệu đồng 

đến dưới 01 tỷ đồng trên 01 danh mục mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực thuộc, các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện và các xã, phường, thị 

trấn thuộc phạm vi quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản 

lý mua sắm từ ngân sách cấp huyện. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nam 

Định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách cấp huyện tỉnh Nam Định 

phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Tài chính-Kế hoạch 

cấp huyện thẩm định) quyết định mua sắm đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ có 

giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng trên 01 danh mục mua sắm. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự 

bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi 

thường xuyên 

1. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định mua sắm các tài sản 

cố định (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và phương tiện vận tải khác) và 

các hàng hóa, dịch vụ không phải là tài sản cố định từ nguồn thu được để lại sử 

dụng theo quy định của pháp luật, không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước 

quy định tại Khoản 2 Điều này.  

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ từ kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc từ kinh phí ngân sách nhà nước 

giao thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên, hoặc từ kinh phí ngân sách nhà 

nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thì thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

thực hiện như đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

hoặc đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Điều 4, Điều 

5, Điều 6, Điều 8 Quy định này. 
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Điều 8. Thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với danh mục mua sắm có 

giá trị không quá 100 triệu đồng./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quốc Chỉnh 

 

 

 


