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Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 899/QĐ-UBND  

ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 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 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua 

sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 

15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2680/STC-QLCS,G&TCDN 

ngày 01/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ điểm a, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 

15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

Lý do: Tạo sự chủ động, kịp thời trong công tác mua sắm tài sản tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này được thực 

hiện theo quy định tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 và Quyết định 

số 1337/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 



Điều 3. Sở Tài chính tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, kịp thời tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có các quyết định, chỉ đạo phù hợp, bảo đảm hiệu quả, 

đúng quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
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