
UBND TỈNH GIA LAI  

SỞ TÀI CHÍNH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số  530/STC- QLGCS             Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị 

quyết Quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong việc 

quản lý, sử dụng tài sản công và 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ khác (không thuộc đối tượng 

là tài sản công) của tỉnh Gia Lai 

 

 

Kính gửi:  

      - Văn phòng Tỉnh ủy; 

     - Văn phòng UBND tỉnh; 

     - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; các Đoàn thể tỉnh Gia Lai; 

     - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;   

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku. 
      

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 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 Công, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 87/2018/NQ-

HĐND ngày 12/7/2018 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 

132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về việc sửa đổi một số điều của Quy 

định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia 

Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết 

định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Ngày 05/01/2022, Sở Tài chính có 

Công văn số 08/STC-QLGCS, gửi các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đánh 

giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

132/2020/NQ-HĐND. Qua đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết trên, có phát 

sinh một số vướng mắc cần tháo gỡ như: Phạm vi phân cấp quá lớn dẫn đến còn 

sai sót trong việc tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công tại một số đơn 

vị. Việc phân cấp nhà làm việc phải phá dỡ để triển khai thực hiện dự án do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định là chưa hợp lý, kéo dài thời gian giải 

phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án.  

Mặt khác, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 

11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp 

có hiệu lực từ ngày 14/11/2022. Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-
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BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 4 Điều 1 Thông tư số 68/2022/TT-BTC) quy định như sau:“2. Thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục, nội dung mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác 

(không thuộc đối tượng là tài sản công) quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 

này áp dụng quy định như mua sắm tài sản công.” 

Để triển khai thực hiện khoản 2 Điều 5 Thông số 58/2016/TT-BTC của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 

68/2022/TT-BTC) nêu trên và thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của 

tỉnh Gia Lai được hiệu quả, tránh sai sót và phù hợp với năng lực quản lý của 

các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, cần thiết phải ban hành Nghị quyết quy 

định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công 

và thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc 

đối tượng là tài sản công) thay thế cho các nghị quyết quy định phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành. 

Thực hiện Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 21/02/2023 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử 

dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

khác (không thuộc đối tượng là tài sản công); trong đó, tại Điều 1 của Nghị 

quyết số 200/NQ-HĐND chấp thuận để UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị 

quyết theo trình tự thủ tục rút gọn, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công). 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết, Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND 

tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh Gia Lai, các Sở, 

Ban, Ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku, 

các cơ quan đơn vị, tổ chức tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị quyết (có đăng tải 

tại trang web: stc.gialai.gov.vn). 

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đăng tải Dự thảo Nghị 

quyết theo quy định hiện hành. 

Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/3/2023 để Sở 

Tài chính tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                    GIÁM ĐỐC  
-Như trên;     

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh (đăng tải); 

- Các đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh (thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, Ban thuộc Sở TC (phối hợp); 

- Lưu VT, QLGCS.  

                                                                         Nguyễn Anh Dũng 
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