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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ -UBND ngày 20/12/2020 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Bắc Yên về việc ban hành phương án quản lý, điều hành ngân sách địa 

phương năm 2021. 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND 

huyện Bắc Yên về việc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021. 

 Căn cứ Công văn số 1235/STC-QLGCS ngày 20/4/2021 của Sở Tài chính về 

trình tự thực hiện mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động th ường 
xuyên. 

Căn cứ Công văn số 1452/STC-QLGCS ngày 06/5/2021 về quy trình mua sắm 
tài sản công. 

Căn cứ Công văn số 624/UBND-TCKH ngày 16/4/2021 của UBND huyện 
Bắc Yên về chỉ đạo, điều hành tài chính ngân sách quý II năm 2021. 

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách và thực hiện quy trình mua 
sắm, sửa chữa năm 2021 đúng quy định. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm, sửa chữa đã được giao trong dự toán 
ngân sách năm 2021. 

Thực hiện quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản theo quy định của Luật NSNN, 
Luật đấu thầu và các hướng dẫn hiện hành, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ -TTg ngày 
31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

Đối với các đơn vị mua sắm tài sản có giá trị trên 100 triệu đồng, lập dự toán 
gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 

30/5/2020. 

2. Trình tự, thẩm quyền thủ tục mua sắm thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Trình tự mua sắm nhằm duy 
trì hoạt động thường xuyên và quy trình mua sắm tài sản công thực hiện theo nội 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


dung hướng dẫn tại Công văn số  1235/STC-QLGCS ngày 20/4/2021; Công văn số  
1452/STC-QLGCS ngày 06/5/2021 của Sở Chính tỉnh Sơn La. 

3. Sau ngày 30/6/2021, các cơ quan đơn vị, UBND các xã được giao dự toán 
mua sắm tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND huyện Bắc 
Yên chưa thực hiện phê duyệt dự toán, chưa hoàn thành công tác phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu thì dừng thực hiện, thu hồi kinh phí đã giao về ngân 
sách và chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn  
nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:     
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên;  
- Lưu: VT, TCKH (V). 

 

     

 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Lê Văn Kỳ 
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