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BÁO CÁO 

Công khai quy trình mua sắm tài sản công năm 2023 

 

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

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 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn thực hiện 

một số điều của nghị định số 151/2017/NĐ-CP;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia 

Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 

kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

xã Gia Tân về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2023; 

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2016/TT – BTC quy định về Các hình thức 

lựa chọn nhà thầu bao gồm:“đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua 

sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường 

hợp đặc biệt“. 

UBND xã Gia Tân báo cáo công khai quy trình mua sắm tài sản công năm 2023 

trên địa bàn xã, như sau: 

1. Đối với mua sắm tập trung: 



Đầu năm, khi địa phương xác định nguồn kinh phí mua sắm, thực hiện việc xây 

dựng dự toán và kế hoạch mua sắm. 

Gửi dự toán, đăng ký mua sắm tập trung lên phòng Tài chính – KH tổng hợp. 

Phòng Tài chính – KH huyện tổng hợp và đăng ký với Sở tài chính. 

Sở tài chính tổng hợp, thực hiện quy trình đấu thầu công khai. 

2. Đối với mua sắm tài sản thông thường:  

Năm 2023 UBND xã xây dựng dự toán kinh phí về việc mua sắm trang thiết bị 

đồ dùng văn phòng , sửa chữa máy tính, các thiết bị máy phô tô ... 

Xác định có nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tài sản công, Chủ tịch UBND 

xã ra Quyết định thành lập Tiểu ban mua sắm.  

- Tiểu ban mua sắm xây dựng kế hoạch và dự toán mua sắm trang thiết bị, đồ 

dùng văn phòng sửa chữa máy tính, các thiết bị máy phô tô ... . 

- Hai bên tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. 

Trên đây là báo cáo công khai quy trình mua sắm tài sản công năm 2023 của 

UBND xã Gia Tân. /. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Phòng Tài chính huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lưu VT.                                  
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