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Số: 17068/BTC-QLCS 
V/v hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản 
thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

  

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

  

Căn cứ quy định tại điểm a mục 2 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về 
những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã 
hội; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8908/VPCP-KTTH ngày 
14/12/2011 của Văn phòng Chính phủ về bổ sung hướng dẫn mua sắm thực hiện Nghị quyết số 
11/NQ-CP của Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị 
quyết 11/NQ-CP như sau: 

1. Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của 
Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội: 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) thực hiện theo hướng 
dẫn tại tiết b điểm 2 Công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính. 

2. Việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ công tác bảo đảm an ninh, 
quốc phòng; trang thiết bị của Dự án có vốn ODA, Dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện 
theo quy định tại điểm 1, điểm 3, điểm 4 Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của 
Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ 
Tài chính. 

3. Đối với việc mua sắm tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm 1 Công văn này, các Bộ, 
ngành, địa phương, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản phục vụ hoạt động, bảo đảm tiết kiệm, có 
hiệu quả và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao năm 2011. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để cùng phối 
hợp xử lý. 



  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VPCP (để b/c); 
- Bộ Tư pháp; 
- Bộ KH&ĐT; 
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP) trực thuộc TW; 
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN, KHTC, ĐT; 
- Vụ I, KBNN, Cục QLN&TCĐN; 
- Lưu VT, QLCS. 
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Nguyễn Công nghiệp 

  


