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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị 

thực hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 185/TTr-STC 
ngày 13/6/2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực 
hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Danh mục mua sắm tập trung 

a) Máy photocopy. 

b) Sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho chương 
trình đổi mới giáo dục phổ thông và thiết dạy học tối thiểu môn giáo dục Quốc 
phòng Trung học phổ thông các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

c) Tài sản là trang thiết bị y tế có giá trị từ 200 triệu đồng/tài sản trở lên 
theo phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định mua 
sắm của Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh. Thuốc phòng và chữa bệnh 
(trừ danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục đàm phán giá), vật 
tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm. 

2. Phân công đơn vị mua sắm tập trung 

a) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực 
hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung 
quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản 
thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này. 
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c) Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản, hàng hóa thuộc 
danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này.  

Đối với các mặt hàng qua đấu thầu tập trung không lựa chọn được nhà 
thầu hoặc các mặt hàng cấp thiết phát sinh nhu cầu sử dụng (phòng chống dịch 
bệnh, phát triển kỹ thuật mới…) thì các đơn vị tổ chức mua sắm theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành 
phố triển khai việc mua sắm tập trung theo đúng quy định hiện hành. Hằng năm 
tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tập trung và 
phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung cho phù hợp. 

 2. Các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo và 
Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
mua sắm tập trung theo đúng quy định hiện hành. 

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 393/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công 
bố danh mục mua sắm tập trung và giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị thực hiện 
mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 
ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, Giám đốc Kho bạc nhà nước Lạng Sơn; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Bộ Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PVP UBND tỉnh, 
các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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