UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1998/STC-HCSN

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v kinh phí thay máy bơm và thiết
bị hệ thống chữa cháy của Trung
tâm Y tế thành phố Cao Lãnh.

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nhận Công văn số 2778/SYT-KHTC ngày 17/8/2020 của Sở Y tế về việc
xin chủ trương kinh phí thay máy bơm chữa cháy và thiết bị hệ thống chữa cháy Trung
tâm Y tế thành phố Cao Lãnh;
Căn cứ Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Đồng Tháp quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND-HC ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho
các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND-HC, năm 2020 Sở Y tế được bố trí dự
toán thực hiện mua sắm, sửa chữa của ngành là 40.000 triệu đồng.
Theo quy định tại Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND, thẩm quyền quyết định
mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập (trừ cơ sở nhà, đất, xe ô tô) từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ vào
dự toán được Ngân sách nhà nước giao hàng năm quyết định mua sắm tài sản theo
đúng tiêu chuẩn, định mức và tự chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua sắm
tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản khác có liên quan.
Do đó, đối với chủ trương thay máy bơm và thiết bị hệ thống chữa cháy của
Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế thực hiện theo đúng
quy định về thẩm quyền tại Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND.
Sở Tài chính thông báo đến đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HCSN(LH).
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