
 
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-QLG&CS 
 

  Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v thẩm quyền mua sắm tài sản công   

 

               

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường  

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 76/SNN-VP ngày 26 tháng 6 năm 

2020 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh về việc 

quy định thẩm quyền mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền 

quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh; 

Qua nghiên cứu nội dung Công văn nêu trên, Sở Tài chính có ý kiến như 

sau: 

1. Đối với vật tư tiêu hao, vật tư văn phòng phẩm, vật tư phục vụ cho hoạt 

động sản xuất... của các đơn vị trực thuộc Sở: Nếu pháp luật chuyên ngành đã 

quy định cụ thể việc phân cấp mua sắm thì thực hiện theo phân cấp của pháp 

luật chuyên ngành; trường hợp pháp luật chưa có quy định cụ thể thì thực hiện 

theo phân cấp tại Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND.   

2. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh là đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường, được UBND tỉnh 

quyết định thành lập và phê duyệt quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên. Như vậy, Trung 

tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh tự bảo đảm chi thường xuyên và được 

quyết định mua sắm đối với danh mục tài sản đề nghị mua sắm có mức giá dự 

toán dưới 500 triệu đồng theo quy định tại tiết b.2 điểm b khoản 2 Điều 5 của 

Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND. 

Sở Tài chính phúc đáp đến Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- STNMT (biết); 

- BGĐ Sở TC; 

- Phòng TCHC-SN; 

- Cổng TTĐT Sở TC; 

- Lưu: VT, Phòng QLG&CS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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