
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về một số nội dung trong

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 tháng 12 năm 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 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 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 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra 
hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về  đấu thầu, 
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 quy định về phân cấp thẩm 
quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành 
phố Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 292/TTr-STC ngày 30 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 
553/STC-GCS ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Sở Tài chính về việc ban hành Quyết 
định quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng, ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3119/STP-XDKTVB ngày 21 tháng 9 năm 
2018, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

     UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:18 /2019/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 11  tháng  3  năm 2019  



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 
vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21tháng  3 năm 2019 và 
thay thế Chương II và các nội dung liên quan đến công tác mua sắm hoặc thuê tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 
5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định một số nội 
dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết 
định số 6730/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng 
phân cấp thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                       Huỳnh Đức Thơ


