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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầucung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồnkinh phí 

chi thường xuyêntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 

ỦY 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 85/TTr-STC ngày11 tháng 5năm 2020 
về việcBan hành một sốQuy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nướctrên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 1038/STP-XDKTVB ngày 
31 tháng 3năm 2020 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng tại phiên họp ngày    tháng    năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2020.
Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định 
phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia 
cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định 
số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2013-nd-cp-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-210030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-130-2013-nd-cp-san-xuat-cung-ung-san-pham-dich-vu-cong-ich-210030.aspx


        Điều 4.Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố 
Đà Nẵng; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                  KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                           Trần Văn Miên



QUY ĐỊNH
Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,
dịch vụ côngsử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng7 năm 2020của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quyết định này quy địnhvềgiao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nướctừ nguồn kinh phí chi thường 
xuyêntrên địa bàn thành phố Đà Nẵng theoNghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 32/2019/NĐ-CP).

b) Các nội dung không quy định tại Quyết định này thìđược thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng
a) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (UBND thành phố); Ủy ban nhân dâncác 

quận, huyện (UBND các quận, huyện)thuộc thành phố Đà Nẵng.
b) Cơ quan quản lý trực thuộc UBNDthành phố,UBND các quận, huyện được ủy 

quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

c) Các đơn vị, tổ chức, địa phương theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 2 
Chương INghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Điều 2. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công
1. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố, gồm:
a) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Quyđịnhnày. 
b) Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích được quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quy định này.
2. Chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp côngtạiKhoản 1 Điều này và việc sửa 

đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công từ dự toán chi theo quy định, cơ quan 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



quản lý chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch UBND 
thành phố quyết định.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, 

đơn vị và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Các nguồn kinh phíđược quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP.
Điều 4. Phương thức và thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, 

đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
1.Thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Chương I Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP.
2. Các cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực phụ trách trực thuộc UBND thành 

phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 
báo cáo, tham mưu cho UBND cùng cấp việc ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ được 
quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 5. Phương pháp và thẩm quyền quyết định giá, đơn giá, mức trợ giá sản 
phẩm, dịch vụ công

Thực hiện theo quy định Điều 8, Chương I Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Chương II
PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 

SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục 1
GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 

SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 6. Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước theo Danh mục tại Biểu 01 của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyđịnh này 
cho đơn vị sự nghiệp công lập; điều kiện,căn cứ, nội dung và hình thức giao nhiệm 
vụthực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Khoản 2,Khoản 3, Khoản 4 Điều 
10,Mục 1 Chương IINghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Điều 7.Trình tự thực hiện giao nhiệm vụcung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1.Lập dự toán: Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành quản lý theo lĩnh vực và 
hướng dẫn của UBND thành phố; cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập lập dự toán kinh 
phí ngân sách giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định Điều 22 
Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.



2. Thực hiện dự toán: Đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ dự toán được cấp có thẩm 
quyền giao, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, biên bản nghiệm thu theo số lượng, 
khối lượng hoặc chi tiết nhiệm vụ theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt vàhồ 
sơ chứng từ có liên quan thực hiện tạm ứng, thanh toán theo quy định hiện hành.

3.Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
a) Cơ quan quản lý cấp trêncủađơn vị sự nghiệp công lậpcung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công(gọi tắt là cơ quan quản lý cấp trên) có trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm 
tra về số lượng, khối lượng, chi tiết nhiệm vụ, chất lượng và thời gian cung cấp dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

b) Công tácquản lý, giám sát vàkiểm tra phải được cơ quan quản lý cấp trên tổ 
chức định kỳ, đột xuất nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng các tiêu chí, tiêu 
chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

4.Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm
a) Thời gian nghiệm thu: Cơ quan quản lý cấp trên chủ trì tổ chức nghiệm thu, 

bàn giao sản phẩm (nếu có) theo định kỳ hàng quý(hoặc đột xuất nếu cần) và sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ.

b)Thành phần, nội dung và hồ sơ nghiệm thu, bàn giao
Thành phần nghiệm thu: Các bộ phận giám sát, các phòng ban chuyên môn của 

cơ quan quản lý cấp trênđược cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ và đơn vị sự 
nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Nội dung nghiệm thu: Các công việc đã được thực hiện trong tháng,quý, cả năm 
hoặc chi tiết theo nhiệm vụ được phê duyệt đầu năm.

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao: Biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, nhiệm 
vụ, chất lượng, bảng thanh toán khối lượng, hồ sơ quyết toán, nhật ký,... và các hồ sơ 
tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)làm cơ sở cho việc thanh, 
quyết toán theo quy định.

5. Quyết toán kinh phí: Các đơn vị sự nghiệp công lập quyết toán kinh phí giao 
nhiệm vụ trong báo cáo quyết toán năm của đơn vị, gửi cơ quan quản lý cấp trên xét 
duyệt, thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định 
hiện hành.

6. Điều chỉnh kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
a) Việc điều chỉnh kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được 

thực hiện theo Điều 11,Mục 1 Chương II Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
b) Khi phát sinh điều chỉnh theo điểm a Khoản 6 Điều này, cơ quan quản lý cấp 

trên chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ rà soát số lượng, khối lượng 
dịch vụ sự nghiệp công hoặc nhiệm vụ được giao để xác định cụ thể kinh phí cần điều 
chỉnh, bổ sung; đồng thời đề xuất chi tiết nguồn kinh phí thực hiện.Trên cơ sở đề nghị 
của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệmkiểm tra, xác 
định đúng kinh phí cần điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán, trong đó chi tiết theo nguồn 



kinh phí thực hiện; gửi kết quả cho cơ quan tài chínhđể tổng hợp, báo cáo UBND cùng 
cấp quyết định theo thẩm quyền.

Mục 2
ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 8. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
1. Điều kiện đặt hàng, căn cứ đặt hàng, hình thức đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công trên địa bàn thành phốđối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ 
quan quản lý cấp trên và nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khácthực hiện theo quy 
định tại Khoản 1, 2 Điều 12,Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Mục 2, Chương II Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP.

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được 
quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định này thực hiện phương thức đặt 
hàng, nhưng vẫn khuyến khích áp dụng hình thức đấu thầu.

Điều 9. Thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước

1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán
Thực hiện theo Khoản 1 Điều 7 Quyết định này. Tại thời điểm xây dựng dự toán, 

cơ quan quản lý được UBND cùng cấp ủy quyền thực hiện đặt hàng có trách nhiệm 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vịliên quan rà soát tình hình thực hiện cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công năm hiện hành; xác định chi tiết số lượng, khối lượng, đơn 
giá, giá dịch vụ (so sánh số lượng, khối lượng, phân tích tăng giảm) làm cơ sở xây dựng 
dự toán đặt hàng cho năm kế hoạch, trong đó đề xuất chi tiết các nguồn để thực hiện, 
gửi cơ quan tài chính báo cáo UBND thành phố quyết định.

2. Thực hiện dự toán: Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản 
lý quyết định đặt hàng (đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) hoặc hợp đồng 
đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với nhà cung cấp dịch vụ công khác. 
Căn cứ đơn giá, giá đặt hàng; biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và tài liệu khác 
có liên quan (nếu có), đơn vị cung cấp dịch vụ côngthực hiện tạm ứng, thanh toán theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 24, Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

3. Công tác quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Cơ quan quản 
lý cấp trên đơn vị sự nghiệp công lậpđược bố trí dự toán để tổ chức cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp côngcó trách nhiệm quản lý, giám sát và kiểm tra (định kỳ, đột xuất) để đảm 
bảoviệc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vịđúngkhối lượng, chất lượng, 
quy cách, định mức, tiêu chuẩn và thời gian thực hiện.

4. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm: Cơ quan quản lý cấp trên được bố trí dự toán 
để tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp côngcó trách nhiệm chủ trì nghiệm thu, bàn giao 
sản phẩm (nếu có) theo định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất) và sau khi hoàn thànhcông 



việc.Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao sản phẩm phải được lập thành Biên bản, trong đó xác 
định cụ thể số lượng, khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công để làm cơ sở 
thanh, quyết toán theo quy định.

5. Điều chỉnh kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
a)Cơ sở điều chỉnh kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy 

định tại Điều 15 Mục 2, Chương II Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
b) Khi điều chỉnh kinh phí đặt hàng tại điểm a Khoản 5 Điều này, cơ quan quản 

lý cấp trên được bố trí dự toánđể tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có trách 
nhiệm chủ trì kiểm tra, rà soát số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công; xác định 
cụ thể kinh phí điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán, đồng thời đề xuất chi tiết nguồn kinh 
phí thực hiện; tổng hợp kết quả và gửi đề nghị điều chỉnh kinh phí cho cơ quan tài 
chính để báo cáo UBND cùng cấp quyết định theo thẩm quyền.

Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định điều chỉnh kinh phí, cơ quan 
quản lý cấp trên được bố trí dự toán tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện 
điều chỉnh quyết định đặt hàng hoặc hợp đồng đặt hànggửi cơ quan tài chính cùng cấp 
kiểm tra, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện.Thời gian điều 
chỉnh kinh phí hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành.

Mục 3
ĐẤU THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 10. Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công
Nhà thầu được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này và theo quy định tại Điều 
16,Mục 3Chương II Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Đối với điều kiện tổ chức đấu thầu, tham gia đấu thầu; trình tự đấu thầu; lập, thẩm 
định và phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu; xử lý các trường hợp phát sinh 
thực hiện theo các Điều 17, 18, 19, 20, 21Chương III của Quy định này.

Chương III
PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG, ĐẤU THẦUSẢN XUẤT, 

CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Mục 1
ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT,CUNG ỨNG SẢN PHẨM, 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Điều 11. Đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích



1. Điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchtheo danh 
mục tại Phụ lục II kèm theo Quy định này được thực hiện theo quy định tại Điều 
17,Mục 1Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

2.Thực hiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
a)Cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng có văn bảngửi nhà sản xuất, cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 
(đối với nhà sản xuất, cung ứng được đặt hàng trong lĩnh vực thuộc diện nhà nước cấp 
phép hoạt động phải đáp ứng thêm điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 
theo quy định pháp luật chuyên ngành). Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích có nhu cầu tham gia thì phảilập hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi cơ quan được giao 
nhiệm vụ đặt hàng chậm nhất ngày 20 tháng 6 hằng năm.

Cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng sau khi kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ 
đặt hàng của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích,có Tờ trình kèm hồ 
sơ đặt hàng gửi cơ quan tài chính cùng cấpchậm nhất ngày 07 tháng 7 hằng năm. 

b)Cơ quan tài chính thực hiện kiểm tra và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, báo 
cáo UBNDcùng cấp xem xét bố trí dự toán, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán 
ngân sách hằng năm.

c) Sau khi dự toán ngân sách được phê duyệt (hoặc quyết định phê duyệt đặt hàng 
của cơ quan có thẩm quyền), cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng thực hiện rà soát, 
phê duyệt dự toán đặt hàngcho cả năm kế hoạch và ký hợp đồng đặt hàng với nhà sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích chậm nhất ngày 31/12 hằng năm.

Căn cứ hợp đồng đã ký kết,nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchcó 
trách nhiệm thực hiện các nội dung, tiến độ công việc đảm bảo đúng yêu cầu quy định. 
Sau khi hoàn thành,cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng tổ chức nghiệm thu, thanh lý 
hợp đồng với nhà sản xuất, cung ứngsản phẩm, dịch vụ công ích theo đúng quy định.

Điều 12. Hồ sơ đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
1. Hồ sơ đặt hànggồm các nội dung chủ yếu như sau:
a)Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (tên đơn vị, trụ sở,…).
b) Đánh giá năng lực nhà sản xuất, cung ứngsản phẩm, dịch vụ công ích (tài chính, 

trình độ kỹ thuật, công nghệ,…); đánh giá kết quả thực hiện đặt hàng năm hiện hành 
(nếu có).

c) Thời gian đặt hàng, địa bàn đặt hàng.
d) Thuyết minh các nội dung:Nguyên tắc, cơ sở đề xuất khối lượng đặt hàng năm 

kế hoạch.Căn cứ áp dụng giá, đơn giá, mức trợ giá; định mức kinh tế kỹ thuật để xác 
định giá trị đặt hàng.So sánh giữa phương án đặt hàng năm kế hoạch với ước thực hiện 
của năm hiện hành; đánh giá, phân tích cụ thể nguyên nhân tăng, giảm.

đ) Thuyết minh, giải trình một số nội dung khác có liên quan (nếu có). 



2.Các biểu mẫu liên quan đến đặt hàng. Tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ 
công ích, các đơn vị xây dựng các biểu mẫu về khối lượng, đơn giá, giá trị đặt hàng 
cho phù hợp.

3.Văn bản pháp lý có liên quan đến đặt hàng. 
Điều 13.Hợp đồng đặt hàng 
1. Nội dung và hợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19, Mục 1Chương III Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP.

2. Tùy theo từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu 
có) trong đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, các bên có thể thỏa 
thuận bổ sung một số nội dung khác trong hợp đồng nhưng không trái với quy định của 
pháp luật và không làm thay đổi giá, đơn giá, mức trợ giá của sản phẩm, dịch vụ công 
ích.

Điều 14. Điều chỉnh hợp đồng đặt hàng
1. Việc điều chỉnhhợp đồng đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thực hiệntheo quy định tại Điều 20Mục 1, Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-
CP.

2.Điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn 
bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có) và chỉ được áp dụng trong thời gian 
hợp đồng còn hiệu lực. 

3. Xử lý các trường hợp phát sinh 
Trường hợp trong năm có khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi đặt hàng 

đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích báo cáo cơ quan đặt hàng thẩm định và có ý kiến (khối lượng, giá trị và đề 
xuất phương thức thực hiện,…), gửi cơ quan tài chính kiểm tra trình UBND cùng cấp 
phê duyệt điều chỉnh dự toán đặt hàng theo quy định.

Thời gian cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng gửi hồ sơ điều chỉnh đặt hàng 
đến cơ quan tài chính chậm nhất ngày 10/10 hằng năm. Thời gian trình cấp có thẩm 
quyền quyết định điều chỉnh dự toán đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích chậm nhất hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành. Căn cứ quyết 
định điều chỉnh dự toán, cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng điều chỉnh dự toán đặt 
hàng để thực hiện.

Điều 15. Quản lý, giám sát và nghiệm thu hợp đồng đặt hàng 
1. Về công tác quản lý, giám sát
a) Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng thực hiện quản lý, giám sát, kiểm 

tra quá trình thực hiện hợp đồng đặt hàng cả về thời gian, khối lượng và chất lượng đối 
với các hoạt động mà đơn vị nhận đặt hàng thực hiện;



b) Việc kiểm tra, giám sát phải tổ chức định kỳ và đột xuất, đảm bảo đúng các yêu 
cầu về kỹ thuật được quy định trong hồ sơ và hợp đồng đặt hàng.

2. Về nghiệm thu 
a) Thời gian nghiệm thu: Cơ quan được giao nhiệm vụ đặt hàng tổ chức nghiệm 

thu định kỳ hằng quý (hoặc đột xuất) và sau khi hoàn thành từng hạng mục công việc 
theo hợp đồng đặt hàng.

b) Thành phần, nội dung nghiệm thu và hồ sơ nghiệm thu
Thành phần nghiệm thu: Các bộ phận giám sát, phòng chuyên môn thuộc cơ quan 

được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng và đơn vị thực hiện hợp đồng đặt hàng.
Nội dung nghiệm thu: Các công việc đặt hàng đã được thực hiện trong tháng, quý, 

cả năm theo hồ sơ và hợp đồng đặt hàng theo quy định.
Hồ sơ nghiệm thu: Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng, bảng thanh toán 

khối lượng, hồ sơ quyết toán, nhật ký…và các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan 
được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng (nếu có).

Điều 16. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng đặt hàng
1. Tạm ứng
Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng được ký kết và trên cơ sở 

đề nghị của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhận đặt hàng, cơ quan 
được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng thực hiện tạm ứng cho nhà sản xuất, cung ứng 
sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 
02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các 
khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-
BTC ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 
tư số 161/2012/TT-BTC,tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký 
kết và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi 
đó.

Việc thu hồi số tiền tạm ứng bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết số 
tiền tạm ứng khi thanh toán cuối cùng theo hợp đồng đã ký kết.

2. Thanh toán hợp đồng đặt hàng
Định kỳ hoặc sau khi được nghiệm thu, nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đặt 
hàng. Trên cơ sở đó cơ quan này lập hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi Kho bạc nhà nước 
nơi giao dịch để kiểm soát, thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định. Việc thanh toán 
được thực hiện trong phạm vi dự toán được giao, theo hợp đồng ký kết giữa cơ quan 
được giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàng và nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích.

3. Trình tự thủ tục tạm ứng, hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán tạm ứng, thanh 
toán trực tiếp: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-161-2012-tt-btc-quy-dinh-che-do-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-149023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-39-2016-tt-btc-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-ngan-sach-kho-bac-nha-nuoc-2016-304762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-39-2016-tt-btc-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-ngan-sach-kho-bac-nha-nuoc-2016-304762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-161-2012-tt-btc-quy-dinh-che-do-kiem-soat-thanh-toan-khoan-chi-149023.aspx


vàThông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy 
định của pháp luật khác có liên quan (nếu có).

4. Quyết toán
Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng đã được ký kết; biên bản 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan (nếu có), cơ quan được 
giao nhiệm vụ tổ chức đặt hàngthanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và theo quy 
định tại Điều 25 Chương IV Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Mục 2
ĐẤU THẦU SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM,

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Điều 17. Tổ chức đấu thầu, tham gia đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà 
thầu khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu. Các nhà thầu khi tham 
gia đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có đủ các điều kiện quy 
định tại Điều 5, Điều 6 Luật Đấu thầu và đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu.

Điều18. Lựa chọn hình thức đấu thầu
Nhà thầu tham gia đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchtheo 

danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định nàytheo các hình thức quy định 
Khoản 1Điều 21Mục 2, Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Điều 19. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu
Hằng năm,tại thời điểm xây dựng dự toán, các cơ quanđược UBND thành phố 

hoặc UBND các quận, huyện giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầusản xuất, cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích có trách nhiệm chủ trì (phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên 
ngành) lập dự toán cho năm kế hoạch để hình thành giágói thầu,gửi cơ quantài chính 
cùng cấp chậm nhất trước ngày 07/7 của năm thực hiện.Căn cứ vào khả năng cân đối 
ngân sách, cơ quantài chính cùng cấp kiểm tra, tổng hợp trình UBND cùng cấp xem 
xét, phê duyệt dự toán giá gói thầu theo thẩm quyền trước ngày 01/10 hằng năm.Trên 
cơ sở dự toán giá gói thầu được phê duyệt, cơ quan được giao tổ chức đấu thầu sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công íchtriển khai công tác đấu thầu theo quy định 
của pháp luật hiện hành về đấu thầu.

Cơ quan tài chính cùng cấpphối hợp tổng hợp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Điều20. Công tác lựa chọn nhà thầu
Cơ quan được UBND thành phố hoặc UBND các quận, huyện giao tổ chức đấu 

thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có trách nhiệmthực hiện các bước 
lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 



11/3/2019 của UBND thành phố, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các văn bản pháp luật 
có liên quan.

Điều 21. Xử lý các trường hợp phát sinh
1. Trường hợp phát sinh khối lượng mới ngoài khối lượng đã thực hiện tổ chức 

lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở khối lượng mới phát sinh đã được thống nhất,cơ quan 
được giao tổ chức đấu thầu lập dự toán phần khối lượng mới phát sinh, gửi cơ quan 
chuyên ngành thẩm định trước khi gửi cho cơ quan tài chính kiểm tra, tổng hợp trình 
UBND cùng cấp phê duyệt.

Trên cơ sở dự toán khối lượng mới phát sinh được phê duyệt, cơ quan được giao 
tổ chức đấu thầu có trách nhiệm thực hiện thương thảo, điều chỉnh, bổ sung hợp đồng 
với nhà thầu đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ.

2. Trường hợp thương thảo không thành công, cơ quan được giao tổ chức đấu thầu 
tổ chức lựa chọn nhà thầu mới theo đúng quy trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện đối 
với khối lượng công việc mới phát sinh.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
1. Đối với sở, ban, ngành; cơ quan quản lý trực thuộc UBND thành phố và UBND 

các quận, huyện được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ sự nghiệp công

a) Theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcó trách nhiệm 
theo dõi, tham mưu các nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo, đề xuất UBND cùng cấp việc ủy quyền để thực hiện giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố.Báo cáo 
UBND cùng cấp về công tác tổ chức kiểm tra, theo dõi và giám sát thực hiện cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công theo quy định.

Các sở, ban, ngànhchủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:Trình 
UBND thành phố quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công.Trình 
Chủ tịch UBND thành phố quyết định chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công; 
sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công từ dự toán chi theo quy định.

b) Thẩm định dự toán sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết sau khi ngân 
sách bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong trường hợp nhà nước giao nhiệm vụ và đặt 
hàng cung cấp, sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công.

c) Thực hiện lập dự toán để hình thành giá gói thầu, phối hợp trình UBND cùng 
cấp phê duyệt theo quy định.



d) Quản lý, giám sát quá trình thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cả về 
khối lượng, thời gian thực hiện, chất lượng dịch vụ do đơn vị sản xuất, cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công trên địa bàn được giao quản lý.

đ) Thẩm định và phê duyệt quyết toán trong năm (theo thẩm quyền) kinh phí cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ côngsử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên cùng thời điểm quyết toán ngân sách, gửi cơ quan tài chính cùng cấptổng hợp 
quyết toán.

e) Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Chủ trì, phối hợp 
với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND 
cùng cấp xem xét quyết định việc điều chỉnh kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự 
nghiệp công, xử lý các trường hợp đặc thù (nếu có) theo quy định. Chịu trách nhiệm 
trước UBND cùng cấp về kết quả thực hiện công tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

2. UBND các quận, huyện
a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý trực thuộc giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.
b) Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu 

quả sử dụng kinh phí ngân sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của UBND quận, huyện từ nguồn ngân sách được 
bố trí, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

3. Đối với cơ quan tài chính các cấp
a) Phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích; cơ quan có liên quan tham gia ý kiến trong việc thực hiện giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ 
chi ngân sách nhà nước của cấp mình. Tổng hợp dự toán, báo cáo UBND trình HĐND 
cùng cấp cân đối bố trí ngân sách để thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

b) Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc các quận, huyện chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan có liên quan giúp UBND cùng cấp theo dõi, đánh giá, kiểm tra, 
đôn đốc việc tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và định kỳ sơ kết, tổng kết để báo 
cáo kết quả cho UBND thành phố. 

4.Kho bạc Nhà nước các cấp trên cơ sở quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu 
thầu; dự toán của cấp có thẩm quyền giao; quyết định, hợp đồng đặt hàng, đấu thầu; 
biên bản nghiệm thu sản phẩm; biên bản nghiệm thu đặt hàng; biên bản nghiệm thu, 
thanh lý hợp đồng; các tài liệu khác có liên quan (nếu có) theo quy định tại Nghị định 
số 32/2019/NĐ-CP, quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan 
và Quyđịnh này, để thực hiện kiểm soát chi và tạm ứng, thanh toán kinh phí cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định 
hiện hành; xác nhận số kinh phí thanh toán trong năm của đơn vị sử dụng ngân sách 
(bảng đối chiếu dự toán, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước).



5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; 
nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: Thực hiện theo quy định tại Điều 
27 Chương V Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Quyết định này.

Điều 23. Quy định chuyển tiếp
Đối vớicác sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố đã được cơ quan 

quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đã tổ chức đấu thầu và triển khai thực 
hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Quyết định 
số 19/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm vụ được cấp trên giao; nghiệm thu, thanh lý hợp 
đồng đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản 

ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng 
hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                     KT. CHỦ TỊCH

                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                          Trần Văn Miên
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