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BÁO CÁO
Về công tác mua sắm tập trung
Thực hiện Công văn số 1823/STC-GCS, ngày 15/9/2017 của Sở Tài chính tỉnh
Đắk Nông V/v đánh giá sơ bộ thực trạng công tác mua sắm tập trung. Ban Dân tộc
báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung như sau:
I. Đánh giá chung về công tác mua sắm tập trung
- Về nhận thức: mua sắm công tập trung là giải pháp tối ưu nhằm giảm thời
gian, chi phí, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu
thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước; cấp ủy,
lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất quan điểm về nhận thức và hành động thường
xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản quy định của
Trung ương và địa phương để tham mưu triên khai thực hiện.
- Công tác triển khai, phổ biến quy định về mua sắm tài sản nhà nước
theo phương thức tập trung: trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương và
địa phương, Ban Dân tộc đã tiến hành quán triệt và phổ biến trong các cuộc họp
định kỳ chi bộ, cơ quan, công đoàn gồm Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Nghị
quyết Trung ương 5 (khóa XI); Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg, ngày 26/02/2016
của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập
trung; Thông tư số 34/2016/TT-BTC, ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng
dẫn việc mua sắm tập trung cấp quốc gia; Thông tư số 58/TT-BTC, ngày
29/3/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng ngân sách nhà nước để
mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trực
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội nghề nghiệp; Quyết định số 1682/QĐ-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc công bố danh mục tài sản nhà nước thực hiện mua sắm theo
phương thức tập trung áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số
2150/STC-CSVG, ngày 09/11/2016 của Sở Tài chính về việc tổ chức thực hiện
mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
do Sở Tài chính thực hiện quy định tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND, ngày
30/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.
II. Đánh giá danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung
1. Tài sản đề nghị tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung: máy photocopy; ô
tô; các thiết bị ngành y tế; một số trang thiết bị ngành giáo dục.
2. Tài sản đề nghị bổ sung thêm để triển khai mua sắm tập trung: không
3. Tài sản đề nghị không đưa vào mua sắm tập trung
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- Loại tài sản: máy in, máy vi tính.
- Lý do: các loại tài sản này đã được đầu tư mua sắm trước đây (hầu hết
được đầu tư mua sắm theo gói thầu xây dựng trụ sở) nên số lượng, nhu cầu mua
sắm hiện nay rất ít, hàng năm, chủ yếu là sửa chữa, nâng cấp hoặc trang bị mua
sắm mới (trong trường hợp không thể sửa chữa, nâng cấp) với số lượng vừa phải
vì nguồn kinh phí chi thường xuyên hạn hẹp nên hầu hết các cơ quan, đơn vị không
đăng ký mua sắm khi máy còn đang sử dụng. Máy tính và máy in là phương tiện sử
dụng hàng ngày của cán bộ, công chức chờ mua sắm tập trung sẽ ảnh hưởng đến
công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
III. Kết quả thực hiện mua sắm tập trung tính đến ngày 30/9/2017:
Thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh trong công tác mua sắm tài
sản nhà nước theo phương thức tập trung từ ngày 01/01/2017 đến nay, Ban Dân tộc
thực hiệm nghiêm quy định của Trung ương và của tỉnh. Tuy nhiên, từ 01/01/2017
đến nay, Ban Dân tộc không đầu tư mua sắm danh mục tài sàn nào trong danh mục
theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND, ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.
IV. Thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong công tác mua sắm tập trung
- Thuận lợi: Quy định của nhà nước cụ thể, chi tiết; Sở Tài chính có văn bản
hướng dẫn kịp thời, dễ triển khai thực hiện.
- Khó khăn: việc áp dụng mua sắm tập trung máy tính, máy in là hết sức bất
cập, như phần lý do đề nghị không đưa vào mua sắm tập trung đã nêu.
V. Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, không đưa các loại
tài sản như máy tính, máy in vào mua sắm tập trung để các đơn vị chủ động mua
sắm các loại máy móc, thiết bị này phục vụ công tác chuyên môn.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo BDT;
- Lưu VT.
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