
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

      
Số:         /UBND-TCKH 

V/v cho phép tiếp tục thực hiện Quy 
trình mua sắm trang thiết bị tài sản 

năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Yên, ngày        tháng 3 năm 2021 

    

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

 

Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND huyện Bắc 

Yên về việc quy định phương án quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2021;  

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

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

 Để đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 năm 2021, thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 326/UBND -TH, UBND huyện đã ban hành 

Công văn số 215/UBND ngày 18/02/2021, trong đó, tạ i nội dung 1.1 có nội dung: 

Lưu ý: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán tạm thời chưa tổ chức mua sắm 

các trang thiết bị, tài sản trong nguồn kinh phí được giao trong dự toán để dự 

phòng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện Công văn số 726/UBND-TH ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quy trình mua sắm trang thiết bị tài sản năm 

2021. Đến nay, công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Sơn La nói 

chung và huyện Bắc Yên nói riêng đã cơ bản ổng định  và kiểm soát có hiệu quả. Để 

đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa phục 

hồi, phát triển Kinh tế - Xã hội” và thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách năm 

2021 theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao mua sắm tài sản, trang thiết bị trong dự toán 

đầu năm 2021 tại Quyết định số 2468/QĐ -UBND ngày 20/12/2020 của UBND 

huyện tiếp tục thực hiện quy trình mua sắm đảm bảo  theo quy định của Luật đấu 

thầu; Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; cơ chế quản lý điều hành ngân sách địa phương tại Quyết định số 2456/QĐ -

UBND ngày 20/12/2020 của UBND huyện; Thông tư số 58/2016/TT -BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính. 

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc mua sắm trang thiết bị làm việc theo 

đúng định mức, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ -TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và danh mục mua sắm tập trung theo Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn 



hiện hành; đẩy nhanh tiến độ mua sắm tài sản nhà nước đảm bảo theo Công văn số 

327/UBND ngày 04/3/2021 của UBND huyện. 

* Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề ng hị các cơ quan, 
đơn vị gửi về UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT. (Phúc TCKH_01b). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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