
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:            /STC-QLGCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hải Dương, ngày     tháng 01 năm 2022
V/v đăng ký mua sắm tài sản
nhà nước theo phương thức
tập trung năm 2022.

   Kính gửi: 
- Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 
ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu 
thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn 
nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục mua sắm tài sản nhà nước tổ chức mua sắm 
tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương; 

Để tổ chức thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 
(sau đây viết tắt là MSTT) năm 2022 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây 
gọi là đơn vị) thuộc tỉnh quản lý, Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung 
như sau:

I. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm 

tập trung và các nội dung liên quan thực hiện theo các quy định từ Điều 67 đến 
Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; danh 
mục tài sản mua sắm tập trung thực hiện theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh. Một số trường hợp cụ thể xử lý như sau:

- Đối với máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, đơn vị: Căn 
cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 
31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và dự toán ngân sách được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt để lập danh mục tài sản đăng ký mua sắm tập trung. 

- Đối với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị: Tài sản mua sắm phải được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người có 
thẩm quyền theo phân cấp tại Nghị quyết số 03/2018/NĐ-HĐND ngày 11/7/2018 



của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương mua sắm (số lượng, chủng loại, dự toán 
kinh phí) trước khi đăng ký mua sắm tập trung.

- Đối với trường hợp mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng: Tài sản mua 
sắm  máy móc, thiết bị chuyên dùng để phục vụ hoạt động đặc thù của đơn vị phải 
có trong tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt: Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 29/12/2019; số 
3673/QĐ-UBND ngày 18/10/2019; Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 
13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quyết định bổ sung (nếu có).

- Đối với trường hợp mua sắm tài sản thuộc chương trình, dự án đồng thời 
thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh: Tài sản mua sắm thuộc chương trình, 
dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn tài trợ mà nhà tài trợ không 
có yêu cầu riêng về mua sắm, nếu thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của 
tỉnh thì phải thực hiện mua sắm tập trung.

- Đối với trường hợp mua sắm tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng Tài sản 
mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng nếu thuộc danh mục mua sắm tập trung của 
tỉnh mà việc tách nội dung mua sắm thành gói thầu riêng không làm ảnh hưởng 
tới tính đồng bộ của dự án, không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu theo 
quy định của pháp luật về đấu thầu thì phải thực hiện mua sắm tập trung.

II. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Danh mục tài sản mua sắm tập trung cụ thể theo quyết định Quyết định số 

3838/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương bao gồm: Máy vi 
tính để bàn (không bao gồm máy tính chuyên dùng đặc thù có giá trên 15 triệu đồng); 
Máy điều hòa nhiệt độ (không bao gồm điều hòa âm trần, điều hòa tủ đứng); Bàn 
ghế lớp học (không bao gồm lớp học mầm non); Chi tiết danh mục tài sản, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, giá dự toán thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương. 
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua 
sắm tập trung thực hiện đăng ký.

- Hồ sơ, tài liệu gửi đơn vị mua sắm tập trung bao gồm:
+ Bảng tổng hợp nhu cầu MSTT theo mẫu số  03/TSC-MSTT ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (được 
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ 
http://sotaichinh.haiduong.gov.vn, chuyên mục Thông tin dịch vụ tài chính).

+ Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền (hoặc dự toán mua 
sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Thời gian, cách thức thực hiện mua sắm tập trung:
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã và Phòng Kế 

hoạch - Tài chính các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là đơn vị đầu mối tổng hợp nhu 
cầu đăng ký mua sắm tập trung của các đơn vị trực thuộc; thực hiện đăng ký trực 
tuyến trên phần mềm đăng ký mua sắm tập trung của tỉnh tại địa chỉ: 
http://qlts.haiduong.gov.vn đồng thời gửi bản đăng ký in trên phần mềm có đóng 
dấu đỏ về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của 
tỉnh) và bản mềm đăng ký qua địa chỉ email: trungtamstchd@gmail.com.

http://qlts.haiduong.gov.vn
mailto:trungtamstchd@gmail.com


+ Thời gian đăng ký mua sắm tập trung của đơn vị sử dụng tài sản phải 
đăng ký với đơn vị đầu mối trước ngày 31/01/2022.

+ Thời gian đơn vị đầu mối tổng hợp và đăng ký với đơn vị mua sắm tập 
trung trước ngày 15/02/2022.

- Trách nhiệm của các đơn vị:
+ Các đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát về quyết định mua 

sắm, dự toán kinh phí, tiêu chuẩn, định mức trang bị tài sản của các đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý.

+ Các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thực hiện việc cập nhập thông tin về 
Hợp đồng mua sắm tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính.

+ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính có trách nhiệm rà soát, tổng hợp 
nhu cầu đăng ký mua sắm của các đơn vị đồng thời tổ chức mua sắm tập trung 
theo quy định hiện hành.

Để công tác mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2022 đúng 
quy trình theo quy định đề nghị các đơn vị đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn và 
thông báo cho các đơn vị sử dụng tài sản trực thuộc thực hiện việc đăng ký đúng 
theo hướng dẫn nêu trên, đồng thời kiểm tra kỹ nguồn vốn và nhu cầu mua sắm 
của các đơn vị sử dụng trước khi đăng ký, tránh trường hợp đơn vị sử dụng đăng 
ký mua sắm nhưng đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu lại không ký hợp đồng 
mua sắm tài sản với nhà thầu, nếu để xảy ra tranh chấp kiện tụng giữa nhà thầu 
và đơn vị sử dụng tài sản thì đơn vị sử dụng tài sản phải chịu trách nhiệm.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện đăng ký mua sắm tài sản 
nhà nước theo phương thức tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2022. 
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, thị xã phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính (phòng Quản lý giá 
& công sản hoặc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính - đơn vị mua sắm tập 
trung của tỉnh) để phối hợp giải quyết./.

       
Nơi nhận:         
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh Hải Dương {để báo cáo};
- GĐ, Các PGĐ sở TC;                                                                         
- Các Phòng NV sở TC;
- Phòng Tài chính- KH các huyện, TP, TX;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLG-CS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

               Nguyễn Đồng Kim


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-12T15:29:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-12T15:29:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-12T15:29:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	SỞ TÀI CHÍNH<sotaichinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




