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QUYẾT ĐỊNH

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung tại
Bô Giáo due và Đào tao • • •

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 
Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước;

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 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 
trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính 
công bố danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức 
tập trung đôi với các tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo được công bố theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.



b) Việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn viện trợ, tài trợ, nguồn vốn thuộc các 
chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài mà nhà tài trợ có yêu cầu về mua sắm 
khác với quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài 
chính không thuộc phạm vi điều chỉnh theo Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các Ban quản lý chương 
trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Đơn vị mua sắm tập trung là Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.

Điều 2. Danh mục mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các 
tài sản như sau:

1. Máy vi tính bao gồm:

- Máy tính để bàn

- Máy tính xách tay

2. Máy in

3. Máy photocopy
4. Máy chiếu

5. Máy fax

6. Điều hòa nhiệt độ (Không bao gồm điều hòa trang bị theo dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản và điều hòa tổng)

- Điều hòa treo tường

- Điều hòa cây

Máy móc thiết bị nêu trên là máy móc thiết bị văn phòng phổ biến sử dụng 
cho công tác quản lý theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg, không bao 
gồm máy móc thiết bị chuyên dùng.

Điều 3. Áp dụng cách thức mua sắm tập trung: Việc mua sắm tập trung đối 
với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định tại Điều 2 Quyết định này được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung. 
Quy trình mua sắm tài sản tập trung theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 
này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm

a) Hàng năm báo cáo, đánh giá tình hình hình thực hiện để tham mưu cho Bộ 
Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh Danh mục mua sắm tập trung quy định tại Điều 2 
Quyết định này (nếu cần);
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b) Chịu trách nhiệm tham mưu trong quá trình mua sắm tập trung đảm bảo 
việc mua sắm phù họp tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản và dự 
toán ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và 
pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm

Thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo:

a) Tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm.

b) Tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc danh mục mua sắm 
tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

c) Ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn;

d) Công khai việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước.

đ) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện mua sắm điện tử theo 
quy định.

e) Giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận khung, họp đồng của các nhà thầu 
được lựa chọn.

f) Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư; trách nhiệm của bên mời thầu theo 
quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính, Giám đốc Ban 
Quản lý các dự án, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
Ban Quản lý chương trình, dự án thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bọ GDĐT;
- Các cơ quan, đơn vị, các BQLDA trực 
thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC.

ạm Mạnh Hùng
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Phụ lụcB ộ GĩẤ TẠO

QUY TRÌNH

ThựcT^mBỊlĩấ sặiíí tài sản tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung
(Ban hành kèm theo Quyết định sổddệi./QĐ-BGDĐT ngàyJ!P./.ý./2017

của Bộ giáo dục và Đào tạo)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích: Quy trình này quy định trình tự, trách nhiệm cụ thể và phương 
pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc mua sắm tài sản tập trung theo cách thức 
ký thỏa thuận khung thuộc danh mục mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.

2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản: Các nguồn kinh phí theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

3. Nguyên tắc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
Quy trình này: Khi các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại quy trình này có 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế.

II. QUY TRÌNH MUA SẮM THEO PHƯONG THỬC TẬP TRUNG

Bước 1. Lập và phê duyệt dự toán mua sắm tài sản tập trung
1.1. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (Đơn vị dự toán):

a) Đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản cùng với việc lập danh mục, dự toán 
ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước; trong đó, xác định cụ thể chủng loại, số lượng, dự toán 
kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

b) Căn cứ để đề xuất nhu cầu và lập dự toán:

- Tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước 
có thâm quyên quy định: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 
52/2009/NĐ-CP, Thông tư số 245/2009/TT-BTC;

- Nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị và ban quản lý
dự án.

1.2. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao dự toán theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước.
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Thời gian thực hiện: theo quy định của Luật NSNN và hướng dẫn của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2. Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

2.1. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản:
a) Căn cứ thông báo dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, đơn vị trực tiêp sử dụng tài sản có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm 
tập trung gửi cơ quan quản lý cấp trên (Đầu mối đăng ký mua sắm tập trung).

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. Riêng năm 2017 
các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đăng kỷ nhu cầu chậm nhất sau 30 ngày kể từ 
ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

b) Văn bản đăng ký nhu cầu:

Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục mua 
sắm tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mầu hiểu: Mầu số Ola kềm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài
chính

2.2. Đầu mối đăng kỷ mua sắm tập trung:
a) Nguyên tắc tổng họp nhu cầu:

Đối với máy móc thiết bị: Đúng chế độ quản lý, tiêu chuẩn, định mức quy 
định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ.

Ví dụ: máy vi tính để bàn (bao gồm cả lưu điện) mức giá mua theo quy định 
là 13 triệu/bộ, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định vượt 
giá không quá 10%. Vì vậy, đơn vị được đăng ký mua máy tính tối đa là 14,3

b) Trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thuộc 
phạm vi quản lý, Đơn vị đầu mối:

- Rà soát đối chiếu tiêu chuẩn, định mức, kế hoạch mua sắm và dự toán; 
hoàn thiện (hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh, bổ sung nếu có);

- Thống nhất số liệu của tất cả các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (số lượng, 
dự toán, nguồn kinh phí, đề xuất các tiêu chí kỹ thuật...);

Mau biểu: Mau Oỉa, Olb kềm theo Thông tư sổ 35/2016/TT-BTC.

Thời gian thưc hiên: Gửi Đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Riêng năm 2017, tổng hợp nhu cầu gửi 
Đơn vị mua sắm tập trung sau 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi 
hành.

triệu/bộ.

2.3. Đơn vị mua săm tập trung của Bộ:
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a) Đối với tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo:

- Tổng họp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự 
án thuộc Bộ:

Mầu biểu: Mầu sỗ Ola/TH/MSTT ban hành kèm theo Thông tư 35/2016/TT-
BTC.

- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu đối với tài sản thuộc 
danh mục mua sắm tập trung của Bộ gửi Vụ Kế hoạch -  Tài chính thẩm định, báo 
cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Mẩu biểu: Theo Thông tư sổ 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư.

Thời gian thực hiện: trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.

b) Công khai nhu cầu mua sắm tập trung

Đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ công 
khai nhu cầu mua sắm tập trung trên Trang thông tin về tài sản nhà nuớc của Bộ 
Tài chính, cổng thông tin điện tử Hà Nội và Trang thông tin điện tử Sở Tài chính.

Mẩu biểu: Theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư.

Thời gian: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày tổng hợp xong nhu cầu mua 
sắm tập trung.

2.4. Xử lỷ các trường hợp phát sinh khác: Trường họp quá thời hạn quy 
định tại mục 2.1 và 2.2 nêu trên cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án có nhu cầu mua 
sắm các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung (do phát sinh đột xuất hoặc do 
cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách), đơn vị sử dụng tài sản có văn bản 
đăng ký nhu câu theo quy trình nêu tại mục 2.1 và 2.2 nêu trên trên và báo cáo rõ lý 
do không thực hiện đăng ký mua sắm tập trung đúng hạn quy định. Đơn vị mua 
sắm tập trung có trách nhiệm:

a) Có ý kiến để Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thực hiện ký họp đồng mua 
săm với nhà thâu đã ký thỏa thuận khung (không cần phải thực hiện đấu thầu mua 
săm), thực hiện theo nội dung đã bổ sung Điều 9 Ký thỏa thuận khung (tại điểm a, 
mục 5 Quy trình này).

b) Báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định theo quy định.

c) Thời gian thực hiện: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất 
nhu cầu của đơn vị.

Bước 3. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Đơn vị mua sắm tập trung của Bộ có nhiệm vụ: ----- -
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a) Tiếp cận, khảo sát thị trường, triển khai lập đề cưong, dự toán chi tiết, 
thấm định giá các hạng mục mua sắm tài sản tập trung.

b) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung theo quy định của các 
văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

c) Dự thảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung gửi Vụ Kế hoạch -  
Tài chính thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét.

Mầu biểu: Theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư.

Thời gian: trước ngày 28/02 hàng năm.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua sắm tập trung.

3. Đơn vị mua sắm tập trung đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được 
phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu, Trang thông tin về 
tài sản nhà nước của Bộ Tài chính, cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Trang thông tin điện tử của Đơn vị mua sắm tập trung (nếu có).

Mau biểu: Theo Thông tư sổ 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư.

Thời gian: trước ngày 10/3 hàng năm.

Bước 4. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản
1. Đơn vị mua sắm tập trung có nhiệm vụ:

Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được 
phê duyệt (có thể thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để thực hiện), gửi Vụ Ke 
hoạch -  Tài chính thẩm định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê duyệt HSMT các gói thầu mua 
sắm tập trung.

Mầu biểu: Theo Thông tư sổ 05/2015/TT-BKHĐT và Thông tư sổ 
11/2015/TT-BKHĐTcủa Bộ Ke hoạch và Đầu tư.

Thời gian: trước ngày 20/3 hàng năm.

Bước 5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Đơn vị mua sắm tập trung có nhiệm vụ:
- Thực hiện đăng tải thông tin về các gói thầu mua sắm tập trung trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu, Trang thông tin về tài sản nhà nước 
của Bộ Tài chính, cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trang thông 
tin điện tử Đơn vị mua sắm tập trung (nếu có).

- Phát hành HSMT cho các nhà thầu đăng ký tham dự.
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- Lập biên bản đóng thầu để chốt danh sách các nhà thầu tham dự; tổ chức 
buổi mở thầu, lập biên bản mở thầu theo quy định; xử lý những vân đê phát sinh 
trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cỏ thể thuê tố chức đẩu thầu thực hiện).

Mầu biểu: Theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BKHĐT và Thông tư số 
19/2015/TT-BKHĐT của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.

Thời gian: trước ngày 15/4 hàng năm.
Bước 6. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thỏa thuận khung

Đơn vị mua sắm tập trung có nhiệm vụ:

- Đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự (cổ thể thuê tổ chức đấu 
thầu đế thực hiện).

- Thương thảo thỏa thuận khung với nhà thầu được đề nghị trúng thầu (được 
đánh giá xếp thứ nhất).

Mầu biểu: Theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư.

Thời gian: trước ngày 25/4 hàng năm.

Bước 7. Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Đơn vị mua sắm tập trung lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gửi Vụ 

Kế hoạch -  Tài chính để thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định phê duyệt và 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Đơn vị mua sắm tập trung gửi thông báo kết quả tới các nhà thầu tham dự 
và đăng tải thông tin công khai về danh sách các nhà thầu được lựa chọn; thỏa 
thuận khung; tài liệu mô tả chi tiết từng tài sản; mẫu hợp đồng mua sắm với từng 
loại tài sản lên Trang thông tin về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính, cổng thông 
tin điện tử của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trang thông tin điện tử của Đơn vi mua 
sắm tập trung (nếu có).

Mầu biểu: Theo Thông tư sổ 07/2015/TT-BKHĐT và Thông tư số 
19/2015/TT-BKHĐT của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.

Thời gian: trước ngày 30/4 hàng năm.

Bước 8. Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung

1. Đơn vị mua sắm tập trung ký kết thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu 
và thông báo kêt quả đên các Đơn vị đầu mối thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Mâu biểu: Mầu số 03/TTK/MSTT ban hành kèm theo Thông tư số 
35/2016/TT-BTC.

Thời gian: Trong thời gian 03 ngày.
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2. Các Đơn vị đầu mối tiếp tục thông báo danh sách các nhà thầu đuợc lựa 
chọn, thỏa thuận khung và các thông tin liên quan khác tới các đơn vị trực tiếp sử 
dụng tài sản để biết.

Thời gian: Trong thời gian 03 ngày.

Bước 9. Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản

- Các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký họp đồng mua sắm với nhà 
thầu trúng thầu (đã được kỷ thỏa thuận khung). Trường họp tại thời điểm ký hợp 
đồng, giá bán tài sản do các nhà cung cấp khác công bố trên thị trường thấp hơn giá 
trúng thâu thì cơ quan, đơn vị trực tiêp sử dụng tài sản đàm phán với nhà thầu để 
giảm giá, bảo đảm giá mua không cao hơn giá của các nhà cung cấp khác.

Mau biểu: Mau sổ 04/HĐMSMSTT ban hành kèm theo Thông tư sổ 
35/2016/TT-BTC

Thời gian: 10 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận khung.
- Hợp đồng mua sắm được gửi 01 bản tới Đơn vị mua sắm tập trung và đăng 

nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính.

Bước 10. Bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, thanh toán mua sắm 
tài sản

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm:
- Cùng nhà thầu triển khai bàn giao, tiếp nhận tài sản, lập biên bản nghiệm 

thu, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản.

- Thanh toán tiền mua sắm tài sản cho nhà thầu (theo điều khoản thanh toán 
của Hợp đồng đã kỷ).

- Hạch toán, theo dõi trên sổ kế toán, quản lý, sử dụng tài sản được trang bị 
theo quy định của Nhà nước.

Mầu biểu: Mầu sổ 05a/BBGN/MSTT ban hành kèm theo Thông tư số 
35/2016/TT-BTC và các tài liệu liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông 
tư số 35/2016/TT-BTC

Thời gian: quy định trong thỏa thuận khung và hợp đồng.

Bước 11. Quyết toán, bảo hành, bảo trì tài sản
Các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm:

- Yêu cầu nhà thầu triển khai các thủ tục bảo lãnh bảo hành họp đồng theo 
quy định và thực hiện bảo trì tài sản trong quá trình sử dụng.

- Quyết toán kinh phí mua sắm tài sản.

Thời gian: quy định trong thỏa thuận khung và hợp đồng.
Bước 12. Chế độ báo cáo về mua sắm tài sản tập trung
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1. Định kỳ hàng quý và trước ngày 31/12 hàng năm, các đầu mối báo cáo 
tinh hình mua sắm tài sản tập trung gửi Đơn vị mua sắm tập trung đế tống hợp.

2. Đơn vị mua sắm tập trung có nhiệm vụ:

- Yêu cầu các nhà thầu đã được ký thỏa thuận khung định kỳ báo cáo kết quả 
triển khai các họp đồng mua sắm tài sản với đơn vị sử dụng trực tiếp.

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh, các khó khăn, vướng mắc từ đơn vị trực tiếp sử 
dụng tài sản để đôn đốc nhà thầu và điều chỉnh cách thức triển khai cho phù họp 
với thực tế.

- Báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản tập trung của năm trước gồm: 
danh mục, kết quả, tống số tiền tiết kiệm và xử lý vi phạm trong mua sắm tập trung 
gửi Vụ Ke hoạch - Tài chính để tổng họp trước ngày 31/01 hàng năm.

3. Vụ Ke hoạch -  Tài chính có trách nhiệm:

- Tổng họp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện mua sắm tài sản tập 
trung của năm trước cùng với báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hoàn thành trước 
ngày 28/02 hàng năm.

- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ có văn bản báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 
tài sản nhà nước (gồm nội dung tình hình mua sắm tài sản tập trung của 
gửi Bộ Tài chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3 hàng năm.
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