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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN TÂN BÌNH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2012/Qð-UBND

Tân Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 09/2011/Qð-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011
của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị - xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 và Thông tư
số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung
Thông tư số 245/2009/TT-BTC quy ñịnh thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số
52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài
chính quy ñịnh việc ñấu thầu ñể mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường
xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, ñơn vị vũ
trang nhân dân;
Căn cứ Quyết ñịnh số 10/2010/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân Thành phố ban hành quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài
sản nhà nước tại cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã
hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng;
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Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch;
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 09/2011/Qð-UBND
ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành Quy chế
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công
lập, tổ chức chính trị - xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng
trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.
1. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 1 ðiều 10 như sau:
“1. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà cửa, vật kiến trúc.
Căn cứ dự toán ñược giao hàng năm về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm
việc, nhà cửa, vật kiến trúc từ nguồn kinh phí thường xuyên; giao cho Thủ trưởng cơ
quan, ñơn vị, tổ chức quyết ñịnh việc sửa chữa theo nội dung như sau:
a) ðối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có dự toán dưới 500 triệu ñồng
không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:
Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, tổ chức quyết ñịnh chủ trương sửa chữa, tổ chức
thẩm ñịnh và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, chỉ ñịnh thầu ñơn vị thi
công, ký hợp ñồng thi công, tổ chức giám sát việc thực hiện và nghiệm thu công trình
hoàn thành ñưa vào sử dụng; chịu toàn bộ trách nhiệm ñối với các công việc thuộc
phạm vi thẩm quyền quyết ñịnh và quản lý của mình.
Sau khi công trình hoàn thành, Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, tổ chức chịu trách
nhiệm thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình theo quy ñịnh.
b) ðối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức ñầu tư từ 500 triệu
ñồng ñến dưới 3 tỷ ñồng:
Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, tổ chức (chủ ñầu tư) tổ chức thẩm ñịnh thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán công trình; trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn thẩm tra ñể
làm cơ sở cho việc thẩm ñịnh. Sau ñó, chủ ñầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Sở
Xây dựng (nếu là cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc thành phố), Ủy ban nhân dân quận
(nếu là cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc quận) ñể phê duyệt.
Sau khi báo cáo kinh tế kỹ thuật ñược phê duyệt, chủ ñầu tư tổ chức ñấu thầu,
chọn thầu và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình quản lý dự án ñầu tư theo quy
ñịnh.
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Khi công trình hoàn thành, Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, tổ chức phải lập quyết
toán công trình gửi Sở Tài chính (nếu là cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc thành phố),
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (nếu là cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc quận) ñể phê
duyệt quyết toán vốn ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành”.
2. Sửa ñổi, bổ sung Khoản 2 ðiều 11 như sau:
“2. ðối với việc mua sắm các tài sản khác (như phương tiện làm việc, máy móc
thiết bị…): Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, tổ chức quyết ñịnh chủ trương mua sắm từ
nguồn kinh phí ñược giao trong dự toán hàng năm trên cơ sở tiêu chuẩn, ñịnh mức và
chế ñộ quy ñịnh; chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua sắm theo quy ñịnh
tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy
ñịnh việc ñấu thầu ñể mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của cơ
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, ñơn vị vũ trang nhân dân”.
3. Sửa ñổi, bổ sung ðiểm 2.2 Khoản 2 ðiều 19 như sau:
“2.2. ðối với mua sắm các tài sản khác (trừ nhà, công trình vật kiến trúc): căn cứ
tình hình thực tế tại ñịa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh mua sắm.
Các trường hợp phân cấp cho Thủ trưởng ñơn vị tự quyết ñịnh mua sắm nêu
trên, Thủ trưởng ñơn vị phải chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua sắm
theo quy ñịnh tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ
Tài chính quy ñịnh việc ñấu thầu ñể mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt ñộng thường
xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, ñơn vị vũ
trang nhân dân”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế
hoạch, Thủ trưởng các ban, ngành - ñoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường,
Thủ trưởng các ñơn vị sử dụng tài sản nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Châu Văn La

