
 BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 496/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

                  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  

và đầu tư công của Bộ Tư pháp 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật  sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tư pháp; 

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 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 

của Chính phủ quy định quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công; Nghị 

định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  
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Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp, ủy 

quyền quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin và đầu tư công của Bộ Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.  

Đối với các dự án đầu tư công đã được quyết định đầu tư theo thẩm 

quyền quy định tại Quyết định số 1740/QĐ-BTP thì tiếp tục triển khai thực 

hiện theo các quy định về phân cấp, ủy quyền tại Quyết định số 1740/QĐ-BTP 

cho đến khi hoàn thành và quyết toán dự án. 

Khi các văn bản trích dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Công nghệ 

thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Cục THADS tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thành Long 
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