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     Số: 3798/ ĐHQGHN - KHTC                
     V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện mua sắm 
               thiết bị theo Nghị quyết 11/CP   

              Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011 
 
Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN 

  
Căn cứ công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của 
Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn bổ sung việc thực 
hiện mua sắm thiết bị như sau:  

1. Các đơn vị thành viên và trực thuộc thực hiện tạm dừng mua sắm trang bị 
mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ và thiết bị văn phòng. Trong đó, thiết bị văn phòng 
bao gồm trang thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định tại khoản 2, Điều 1 
Quyết định số 170/2006/QĐ – TTg  ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiêu chuẩn định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, 
viên chức nhà nước. 

 Đối với trường hợp mua sắm thiết bị văn phòng có giá trị dưới 100 triệu 
đồng (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân 
sách nhà nước): Nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện (đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại 
nhưng vẫn không đáp ứng được để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và đã được bố trí 
kinh phí mua sắm trong dự toán ngân sách được giao), đơn vị có văn bản báo cáo 
ĐHQGHN; ĐHQGHN căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và yêu cầu nhiệm 
vụ công tác sẽ xem xét quyết định việc mua sắm, trang bị, thay thế đảm bảo đúng 
tiêu chuẩn, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm đối với từng trường hợp cụ thể.  

2. Đối với việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dung phục vụ 
công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, trang thiết bị của dự án có vốn ODA, dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, 3, 4 công văn số 
3248/ĐHQGHN – KHTC ngày 03/11/2011 của ĐHQGHN  

3. Đối với việc mua sắm tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm 1 
công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính, mục 1 tại công 
văn này đơn vị thực hiện mua sắm tài sản phục vụ hoạt động, đảm bảo tiết kiệm, có 
hiệu quả và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao năm 2011. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 
24/02/2011 của Chính phủ, công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011, công 
văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính, công văn số 



3248/ĐHQGHN – KHTC ngày 03/11/2011 của ĐHQGHN và văn bản này để triển 
khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc mua sắm, trang bị, 
thay thế tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ và hướng dẫn tại văn bản nêu 
trên; chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu bị phát hiện vi 
phạm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về 
ĐHQGHN để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính ./. 
   

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ (để báo cáo); 
- Ban Thanh tra, KHCN (để p/h); 
- Lưu: VT, O40. 
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               KT. TRƯỞNG BAN KHTC 
                   PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

              (đã ký) 

 

             Nguyễn Thu Hương 
 


