
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 

V/v làm rõ một số vướng mắc trong 

mua sắm tài sản  

Trà Vinh, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi: 
- Các, sở, ngành, tỉnh; 

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

 

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 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; 

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 08/03/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh Công bố danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh; 

Thời gian qua, Sở Tài chính nhận được thắc mắc của một số sở, ngành, 

địa phương như: về việc mua sắm máy vi tính xách tay trang bị cho cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc; hình thức mua sắm máy vi tính trang bị cho các phòng 

máy của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập; thẩm quyền mua sắm tài sản... 

Sở Tài chính có ý kiến làm rõ như sau: 

1. Một số nội dung về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg thì máy móc, 

thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm 03 loại: 

a) Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến: 

- Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho các chức danh; 

- Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho phòng làm việc của 

các chức danh; 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được quy định chi tiết 

tại Phụ lục II, III, IV kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg. 

b) Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

c) Máy móc, thiết bị chuyên dùng: 

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; 

- Máy móc, thiết bị chuyên dùng không thuộc quy định ở điểm trên. 



Về tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng của ngành y tế, 

giáo dục: UBND tỉnh đã phân cấp thẩm quyền ban hành cho Giám đốc Sở Y tế, 

Sở Giáo dục và đào tạo tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 

của UBND tỉnh. 

Về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan 

ngành tỉnh, địa phương được quy định tại Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 

22/3/2019 (Sở Tài chính đang trình điều chỉnh, bổ sung). 

2. Đối với việc trang bị máy vi tính xách tay để làm việc của cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan, tổ chức, đơn vị các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Định mức, tiêu chuẩn về máy vi tính làm việc của cán bộ, công chức, 

viên chức cấp tỉnh, huyện, xã được quy định cụ thể tại phụ lục II, III, IV đính 

kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg. Theo đó, các bộ, công chức, viên 

chức được trang bị máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay với mức giá 

tối đa là 15 triệu  đồng/máy (riêng các chức danh lãnh đạo của tỉnh quy định 

tại Mục I phần A Phục lục II thì được trang bị cả hai loại máy). Như vậy, các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị được lựa chọn mua sắm một trong hai loại máy vi tính 

để trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc (nếu trang bị máy vi tính 

xách tay thì không trang bị máy vi tính để bàn).  

Việc quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và máy vi tính xách tay 

phải được quy định cụ thể trong Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của đơn 

vị, phù hợp với quy định của pháp luật về tài sản công. 

3. Về tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của tỉnh. 

Danh mua sắm tập trung của tỉnh được quy định tại khoản 1 Điều 1 

Quyết định số 469/QĐ-UBND  (đính kèm) gồm 04 loại là: (i) Máy photocopy; 

(ii) Máy vi tính để bàn; (iii) Máy vi tính xách tay; (iv) Máy in. 

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 469/QĐ-

UBND  thì “2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung tại khoản 1 Điều này là 

máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo tiêu chuẩn, định mức tại Phụ lục II, 

III, IV ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.”  

Như vậy, hiên tại tỉnh chỉ quy định mua sắm tập trung đối với 04 loại 

máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến. Chưa bắt buộc mua sắm tập trung đối 

với các loại máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung và máy móc, thiết bị 

chuyên dùng (như máy vi tính trang bị cho các phòng máy phục vụ cho dạy 

học,…).     

Đối với ngành giáo dục, y tế nếu đã ban hành tiêu chuẩn, định mức máy 

móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo 

phân cấp; trường hợp trong máy móc, thiết bị chuyên dùng có các loại tài sản 

nêu trên thì không bắt buộc mua sắm tập trung. 

4. Về thẩm quyền mua sắm, thực hiện mua sắm của các cơ sở giáo dục 

và đào tạo trên địa bàn huyện. 



Về vướng mắc trong thẩm quyền mua sắm và thực hiện mua sắm của 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, Sở Tài chính đã có công văn số 

1417/STC-QLG&CS ngày 16/6/2021 về việc phân cấp mua sắm tài sản công 

(đính kèm) để phúc đáp cho Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần theo 

nội dung công văn số 95/PTCKH ngày 09/6/2021 (đính kèm). Trường hợp các 

huyện, thị xã, thành phố có phát sinh vướng mắc tương tự như huyện Tiểu Cần 

thì nghiên cứu công văn số 1417/STC-QLG&CS của Sở Tài chính để có hướng 

thực hiện.   

Trên đây là một số nội dung làm rõ các vướng mắc phát sinh trong mua 

sắm tài sản công. Trường hợp còn các nội dung vướng mắc liên quan đến mua 

sắm tài sản, đề nghị quý cơ quan, đơn vị tiếp tục phản hồi về Sở Tài chính để 

được làm rõ hoặc phối hợp tháo gỡ (hoặc có thể liên hệ trực tiếp với ông Quách 

Hải Đăng, Trưởng phòng quản lý giá và công sản, ĐT: 0294.3863164 hoặc 

0906558484 để trao đổi).  

Sở Tài chính thông báo đến các quí đơn vị biết, nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các phòng: TC- KH, GĐ&ĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- BGĐ Sở TC; 

- Trang thông tin điện tử STC; 

- Lưu: VT, P.QLG&CS. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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