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          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:         /QĐ-UBND                         Gia Lai, ngày     tháng 01 năm 2021 

 
                                                     UY T ĐỊNH 

Sửa đổi Điều 2 và Điều 3  uyết định số 517/ Đ-UBND ngày 16/11/2018  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành danh mục tài sản 

 mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm  

tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản tài sản công năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017của Chính phủ ; 

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; 

Theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia 

Lai, trên cơ sở hợp nhất các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 02/TTr-STC ngày 

06/01/2021. 

                                                UY T ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 

16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành danh mục tài sản 

mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai như sau: 

        “Điều 2. Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Gia Lai và các sở chuyên ngành có liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn 

kỹ thuật, mức giá, dự toán của tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung và quy 

trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.” 
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 Điều 2.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Tài chính (b/cáo); 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học VP; 

- Lưu: VT, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Đỗ Tiến Đông 
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