D tho Thông t này áp dng i vi n v trc thuc B; Công an tnh, thành ph trc thuc Trung ng; hc vin, trng
CAND; c quan, t chc, cá nhân có liên quan n hot ng u t, mua sm tài sn, hàng hóa trong CAND.
i tng áp dng gm: Công ty TNHH mt thành viên do nhà nc nm gi 100% vn iu l thuc B Công an và n v
s nghip công lp trong CAND s dng kinh phí t ngân sách nhà nc mua vt t, nguyên vt liu u vào sn
xut sn phm công ích phc v công tác công an; n v s nghip công lp trong CAND s dng: (1) qu phát
trin hot ng s nghip và các qu hp pháp khác u t, mua sm tài sn, (2) ngun thu hot ng s nghip mua
hóa cht, vt t y t tiêu hao phc v công tác khám và iu tr bnh, thì trình t, th tc, thm quyn quyt nh mua
sm áp dng theo quy nh ca Thông t này và các quy nh khác có liên quan.
Ngun kinh phí u t, mua sm gm:
1. Vn u t phát trin.
2. Kinh phí thng xuyên.
3. Kinh phí UBND a phng cp.
4. Kinh phí: chi s nghip, chng trình mc tiêu, chi c bit, chi d tr quc gia.
5. Kinh phí hp pháp khác.
Quy trình u t, mua sm
Mua sm theo d án u t c thc hin theo trình t sau: a- Lp, thm nh, phê duyt ch trng u t. b- Lp, thm nh,
phê duyt d án u t. c- Lp, thm nh, phê duyt k hoch la chn nhà thu. d- Lp, thm nh, phê duyt thit k và d
toán (i vi d án có thit k 2 bc). - La chn nhà thu; ánh giá h s d thu/h s xut; thng tho hp ng; thm nh,
phê duyt, công khai kt qu la chn nhà thu; hoàn thin, ký kt hp ng; tip nhn hàng hóa, nghim thu;
thanh toán. e- Cp phát, theo dõi tài sn, hàng hóa mua sm. g- Quyt toán vn u t, kinh phí mua sm.
Mua sm theo d toán c thc hin theo trình t sau: a- Lp, thm nh, phê duyt d toán mua sm. b- Lp, thm
nh, phê duyt k hoch la chn nhà thu. c- La chn nhà thu; ánh giá h s d thu/h s xut; thng tho hp ng;
thm nh, phê duyt, công khai kt qu la chn nhà thu; hoàn thin, ký kt hp ng; tip nhn hàng hóa, nghim
thu; thanh toán. d- Cp phát, theo dõi tài sn, hàng hóa mua sm. - Quyt toán vn u t, kinh phí mua
sm.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

