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QUYẾT ĐỊNH 

 Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công  

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày  17  tháng 8  năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản 
công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công tại cơ quan 
nhà nước, 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 (gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao mua sắm, xử lý tài sản công theo 
quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Việc mua sắm, xử lý tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân 
dân đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không áp dụng Quyết định này. 

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại cơ 
quan nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt 
động của cơ quan (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất 
(bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại) có giá trị dưới 500 triệu 
đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 02 tỷ đồng/01 lần mua sắm tài sản (01 gói 
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thầu) từ dự toán kinh phí được giao hàng năm và nguồn thu được phép để lại sử 
dụng theo chế độ quy định. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (dưới đây gọi là UBND cấp huyện) 
quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công (trừ trụ 
sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử 
dụng đất); xe ô tô các loại) tại cơ quan nhà nước thuộc cấp huyện quản lý từ dự 
toán kinh phí được giao hàng năm và nguồn thu được phép để lại sử dụng theo 
chế độ quy định.  

3. Đối với việc mua sắm tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung 
cấp quốc gia và cấp tỉnh thực hiện theo quy định về mua sắm tập trung. 

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt 
động của cơ quan nhà nước 

1. Sở, ban, ngành cấp Tỉnh quyết định thuê tài sản (trừ tài sản là trụ sở 
làm việc) phục vụ hoạt động của cơ quan theo dự toán Ngân sách nhà nước được 
giao. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền 
quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc cấp 
huyện quản lý. 

Điều 5. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công tại cơ 
quan nhà nước 

1. Sở Tài chính quyết định thu hồi tài sản công thuộc cấp tỉnh quản lý (trừ 
trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử 
dụng đất); xe ô tô các loại). 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi tài sản công thuộc cấp 
huyện quản lý (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao 
gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại). 

Điều 6. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công tại 
cơ quan nhà nước 

1. Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công (trừ trụ sở làm việc, 
các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô 
tô các loại), bao gồm: 

a) Tài sản công thuộc cấp tỉnh quản lý. 

b) Tài sản công từ cơ quan thuộc cấp tỉnh quản lý sang cơ quan thuộc cấp 
huyện quản lý và ngược lại; tài sản công từ cơ quan cấp huyện này sang cơ quan 
cấp huyện khác. 

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều 
chuyển tài sản công (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với 
đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại và các tài sản thuộc thẩm 
quyền của Sở Tài chính) giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ ngành hoặc cấp 
huyện quản lý. 

Điều 7. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công tại cơ quan 
nhà nước 
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1. Sở Tài chính quyết định bán tài sản công (trừ trụ sở làm việc, các công 
trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại) 
của các cơ quan thuộc cấp tỉnh quản lý, bao gồm: 

a) Trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (không bao 
gồm quyền sử dụng đất) đã có quyết định thanh lý phải phá dỡ theo quyết định 
của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư, giải phóng 
mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 
lên/01 đơn vị tài sản. 

2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định bán tài sản công (trừ trụ sở làm việc, 
các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô 
tô các loại và tài sản thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) được giao quản lý, sử 
dụng có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 (năm trăm) triệu đồng/01 đơn 
vị tài sản. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền 
quyết định bán tài sản công (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn 
liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại) của các cơ quan 
thuộc cấp huyện quản lý, bao gồm: 

a) Trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (không bao 
gồm quyền sử dụng đất) đã có quyết định thanh lý phải phá dỡ theo quyết định 
của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư, giải phóng 
mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b) Tài sản khác thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 8. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công tại cơ 
quan nhà nước 

1. Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản công (trừ trụ sở làm việc, các 
công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô 
các loại) của các cơ quan thuộc cấp tỉnh quản lý, bao gồm: 

a) Trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (không bao 
gồm quyền sử dụng đất) phải phá dỡ theo quyết định của các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch 
và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở 
lên/01 đơn vị tài sản. 

2. Sở, ban, ngành cấp Tỉnh quyết định thanh lý tài sản công (trừ trụ sở làm 
việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); 
xe ô tô các loại và các tài sản thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) được giao 
quản lý, sử dụng có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn 
vị tài sản. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền 
quyết định thanh lý tài sản công (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng 
gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại) của các cơ 
quan thuộc cấp huyện quản lý, bao gồm: 
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a) Trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (không bao 
gồm quyền sử dụng đất) phải phá dỡ theo quyết định của các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch 
và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

b) Tài sản khác thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 9. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại cơ 
quan nhà nước 

Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tiêu hủy tài 
sản (xóa bỏ sự tồn tại của tài sản) thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo các điều kiện 
về tiêu hủy tài sản, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định 
khác của pháp luật. 

Điều 10. Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công tại cơ 
quan nhà nước trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm tài sản 
công theo phân cấp xem xét, quyết định xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại. 

Điều 11. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại 
đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản công (trừ cơ sở 
hoạt động sự nghiệp, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm quyền 
sử dụng đất giao hoặc thuê) và xe ô tô các loại) phục vụ hoạt động của đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm 
bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi 
thường xuyên) có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 02 tỷ 
đồng/01 lần mua sắm tài sản (01 gói thầu) từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện) quyết 
định hoặc phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc cấp huyện quản lý (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp và các công trình 
xây dựng gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê); xe ô tô 
các loại) từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp 
công lập (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi 
thường xuyên và đơn vị do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên) thuộc 
thẩm quyền quản lý.   

3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công khác tại đơn vị sự nghiệp 
(trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao 
gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê) và xe ô tô các loại) từ vốn ngân sách nhà 
nước thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này. 

Điều 12. Phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt 
động tại đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định thuê tài sản (trừ tài sản là trụ sở làm 
việc) phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 
theo dự toán Ngân sách nhà nước được giao và từ nguồn Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp của đơn vị. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền 
quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp 
huyện quản lý.  

Điều 13. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài 
sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 

Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản công tại đơn vị sự 
nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6 Quyết định này. 

Điều 14. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công tại đơn vị 
sự nghiệp công lập 

Thẩm quyền quyết định bán tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định này.  

Điều 15. Phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản công tại đơn vị sự 
nghiệp công lập 

Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công 
lập được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định này.  

Điều 16. Phân cấp thẩm quyền tiêu hủy tài sản công tại đơn vị sự 
nghiệp công lập 

Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công 
lập được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định này. 

Điều 17. Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công tại đơn 
vị sự nghiệp công lập trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy 
hoại tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điều 10 
Quyết định này. 

Điều 18. Quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị - xã hội 

1. Việc mua sắm, xử lý tài sản công tại tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 
theo nội dung phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công quy định từ Điều 3 đến 
Điều 10 Quyết định này. 

2. Việc mua sắm, xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị 
- xã hội thực hiện theo nội dung phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công quy định 
từ Điều 11 đến Điều 17 Quyết định này. 

Điều 19. Quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác 
được thành lập theo quy định của pháp luật về Hội 

1. Việc mua sắm, xử lý đối với tài sản công được Nhà nước giao cho tổ 
chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ 
chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về Hội thực hiện theo nội 
dung phân cấp được quy định từ Điều 3 đến Điều 10 Quyết định này. 

2. Việc mua sắm, xử lý đối với tài sản công tại đơn vị sự nghiệp thuộc tổ 
chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và 
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tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về Hội thực hiện theo 
nội dung phân cấp được quy định từ Điều 11 đến Điều 17 Quyết định này. 

Điều 20. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy; xử 
lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản phục vụ hoạt 
động của dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý 

Thẩm quyền quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường 
hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn 
nhà nước thuộc tỉnh quản lý thực hiện theo nội dung phân cấp bán, thanh lý, tiêu 
hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy tài sản công quy định từ Điều 
7 đến Điều 10 Quyết định này. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân cấp thẩm quyền mua sắm, xử lý 
tài sản công theo quy định tại Quyết định này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính 
chất công việc, nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách và nguồn kinh phí 
được phép sử dụng để tổ chức mua sắm, xử lý tài sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu 
quả, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định. 

Điều 22. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 22; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT/TU, TT/HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- LĐVP/UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KT-tuan. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Trí Quang 
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