
 

 

 
BỘ TƢ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG,  

MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƢ CÔNG CỦA BỘ TƢ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 496/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2022 

 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về 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. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, ban quản lý dự án, chương trình thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là các 

đơn vị thuộc Bộ Tư pháp). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Ủy quyền là việc Bộ trưởng giao nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng 

cho Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính để giúp Bộ trưởng tổ chức 

thực hiện; Người được ủy quyền được nhân danh và sử dụng quyền hạn của Bộ 

trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các quyết định của mình. 

Thời hạn ủy quyền tại Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết 

định cho đến khi có văn bản thay thế. 

2. Phân cấp là việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng cho 

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ được tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình. 
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3. Đơn vị dự toán 

a) Đơn vị dự toán cấp I (Bộ Tư pháp) là đơn vị dự toán ngân sách được 

Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách. 

b) Đơn vị dự toán trung gian được ủy quyền thực hiện phân bổ, giao dự 

toán, gồm: 

- Đơn vị dự toán ngân sách cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I 

(Bộ Tư pháp), được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán cho 

đơn vị dự toán cấp III hoặc đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc. 

- Đơn vị dự toán ngân sách cấp III được đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ 

giao dự toán và phân bổ dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc. 

c) Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực 

tiếp quản lý, sử dụng ngân sách, được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II hoặc cấp 

III giao dự toán ngân sách và không có đơn vị dự toán trực thuộc. 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền  

1. Đảm bảo sự quản lý thống nhất, toàn diện trong lĩnh vực tài chính, tài 

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

đầu tư công đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

2. Thực hiện phân cấp để giảm bớt khâu trung gian, phải căn cứ vào khả 

năng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phân cấp, đi đôi với việc tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cấp trên đối với trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân cấp đảm bảo việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản 

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

công và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. 

3. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn gắn với trách nhiệm, đồng thời phát huy 

vai trò, tính chủ động của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác 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. 

4. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 

khi quyết định các nội dung về 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. 

5. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định điều chỉnh việc phân 

cấp, ủy quyền một số nội dung cụ thể khác với Quy định này. 
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CHƢƠNG 2 

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG, 

MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, ĐẦU TƢ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƢ CÔNG 

Điều 4. Thẩm quyền quản lý tài chính, điều hành ngân sách 

1. Bộ trưởng: 

a) Ban hành, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức do các cơ 

quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân 

sách để thực hiện thống nhất trong nội bộ Bộ Tư pháp;  

b) Quyết định phân bổ dự toán, giao dự toán, điều chỉnh dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp; 

c) Quyết định phương án sử dụng các nguồn tài chính thực hiện nhiệm vụ 

của Bộ Tư pháp; 

d) Quyết định phân loại các đơn vị sự nghiệp, phương án tự chủ của các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; 

đ) Quyết định ban hành định mức kinh tế - k  thuật đối với các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý; 

e) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân 

sách các nội dung gồm: 

- Báo cáo dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm của Bộ Tư pháp; 

- Báo cáo Bộ Tài chính về tổng hợp kết quả phân bổ, giao dự toán ngân 

sách nhà nước năm của Bộ Tư pháp; 

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng 

năm của Bộ Tư pháp. 

g) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị: 

- Báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc thỏa thuận tiêu 

chuẩn, định mức, bổ sung dự toán các nhiệm vụ của các đơn vị phụ trách; 

- Quyết định phương án điều hòa phí thi hành án dân sự sau khi có ý kiến 

của Bộ trưởng về các nhiệm vụ chi từ nguồn điều hòa phí. 

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính 

a) Bộ trưởng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 
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- Báo cáo Bộ Tài chính về tổng hợp dự toán đ  giao điều chỉnh, bổ sung 

của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp để kiểm tra phân bổ dự toán và phê 

duyệt dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis); 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ 

Tư pháp (định kỳ hàng quý); 

- Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách hàng năm của Bộ Tư 

pháp (dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm); 

- Quyết định công khai dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước 

hàng năm của Bộ Tư pháp; dự toán điều chỉnh, bổ sung đ  được cấp có thẩm 

quyền giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp; 

- Báo cáo khác của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật ngân sách. 

b) Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 

- Ban hành văn bản hướng d n chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản 

lý tài chính, kế toán; 

- Thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; số 

trần chi ngân sách nhà nước 03 năm cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp; 

- Thông báo số chi tiết phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, 

dự toán điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp; 

- Cập nhật, khai thác thông tin dự toán giao, dự toán điều chỉnh cho các đơn 

vị thuộc Bộ trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis); 

- Tổ chức xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định 

quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị dự toán thuộc 

Bộ Tư pháp; tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà 

nước hàng năm của Bộ Tư pháp; 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chấp hành các quy định về quản lý 

tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và 

phân cấp của Bộ. 

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

a) Bộ trưởng phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

- Hướng d n, cụ thể hóa văn bản của Bộ Tư pháp về các cơ chế, chính 

sách, chế độ, định mức do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban 

hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách để thực hiện thống nhất trong các đơn vị 

dự toán cấp dưới trực thuộc; 
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- Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp 

dưới trực thuộc, đảm bảo trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và không 

làm thay đổi dự toán các nội dung, nhiệm vụ chi đ  được Bộ giao; 

- Quyết định giao điều chỉnh dự toán thu phí thi hành án dân sự, kinh phí 

thực hiện chế độ tự chủ (bao gồm dự toán chi từ phí được để lại sử dụng thực 

hiện chế độ tự chủ), dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực 

thi hành án dân sự (kinh phí tạm ứng cưỡng chế, kinh phí tạm ứng thừa phát lại, 

thuê kho, thuê trụ sở, thuê bảo quản tài sản, tang vật, kinh phí may sắm trang 

phục theo niên hạn) giữa các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc nếu không làm 

thay đổi tổng mức, chi tiết theo từng lĩnh vực chi, từng nhiệm vụ chi được giao; 

- Quyết định giao điều chỉnh dự toán từ kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ sang kinh phí thực hiện chế độ tự chủ; điều chỉnh tăng hoặc giảm dự toán của 

nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán kinh phí được giao trong quyết định giao 

dự toán đầu năm hoặc quyết định giao dự toán bổ sung trong năm của cấp có 

thẩm quyền trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp (trừ các nội dung đ  

phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự); 

- Cập nhật thông tin dự toán giao, dự toán điều chỉnh cho các đơn vị dự toán 

cấp dưới trực thuộc trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis); 

b) Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thực hiện:  

- Tổng hợp, lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm của Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Bộ (qua 

Cục Kế hoạch - Tài chính); 

-  ập phương án phân bổ dự toán, phương án điều chỉnh dự toán thu, chi 

ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (chi tiết đến từng đơn vị sử 

dụng ngân sách và từng nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán ngân sách được Bộ 

giao) báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để thẩm định, tổng hợp vào 

phương án phân bổ dự toán ngân sách của Bộ Tư pháp; 

-  ập phương án phân bổ điều hòa phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực 

thuộc (chi tiết đến từng đơn vị dự toán và từng nhiệm vụ chi trong phạm vi kinh 

phí điều hòa phí) trình   nh đạo Bộ phê duyệt; 

- Tổ chức kiểm tra, thông báo phê duyệt quyết toán ngân sách hàng năm 

cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán ngân sách của Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Bộ (qua Cục 

Kế hoạch - Tài chính); 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chấp hành các quy định về quản lý 

tài chính của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; 
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- Tổng hợp báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) các báo cáo sau: 

+ Báo cáo tổng hợp dự toán đ  phân bổ, giao, điều chỉnh của các đơn vị dự 

toán cấp dưới trực thuộc (k m theo các tài liệu có liên quan); báo cáo phân 

bổ điều hòa phí thi hành án để kiểm tra phân bổ dự toán theo quy định; 

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các 

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (báo cáo định kỳ hàng quý); 

+ Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách hàng năm của các đơn 

vị dự toán cấp dưới trực thuộc (dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước); 

+ Báo cáo khác của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định 

của pháp luật ngân sách. 

4. Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách: 

a) Hướng d n, cụ thể hóa văn bản của Bộ Tư pháp hướng d n các cơ chế, 

chính sách, chế độ, định mức do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

ban hành trong lĩnh vực tài chính để thực hiện thống nhất trong các đơn vị dự 

toán cấp dưới trực thuộc; 

b) Thực hiện công tác lập và chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, 

chấp hành chế độ báo cáo, công khai tài chính theo quy định của pháp luật ngân 

sách và hướng d n của Bộ Tư pháp; 

c) Ngoài thực hiện các nội dung nêu tại điểm a và điểm b khoản này, Thủ 

trưởng các đơn vị dự toán ngân sách không phải là đơn vị sử dụng ngân sách 

(đơn vị dự toán cấp II, cấp III): 

- Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định 

của pháp luật báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp; 

- Được Bộ trưởng phân cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho 

các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả dự toán điều chỉnh, bổ sung), 

đảm bảo trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và không làm thay đổi dự 

toán các nội dung, nhiệm vụ chi đ  được đơn vị dự toán cấp trên giao; 

- Tổ chức kiểm tra quyết toán ngân sách hàng năm và thông báo phê duyệt 

quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, đối chiếu kết quả hoạt 

động trong năm và thông báo kết quả hoạt động năm đối với các đơn vị trực 

thuộc không sử dụng ngân sách nhà nước; tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc báo cáo đơn vị 

dự toán cấp trên trực tiếp; 
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- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chấp hành các quy định về quản lý 

tài chính của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định của pháp luật 

và phân cấp của Bộ; 

- Tổng hợp báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp các nội dung, gồm: 

  Báo cáo tổng hợp dự toán đ  giao cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực 

thuộc (k m theo các tài liệu có liên quan) để kiểm tra phân bổ, điều chỉnh dự 

toán, cập nhật và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis 

theo quy định; 

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các 

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (báo cáo định kỳ hàng quý); 

  Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách hàng năm của các đơn 

vị dự toán cấp dưới trực thuộc (dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước); Báo 

cáo khác của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định của pháp luật 

ngân sách. 

Điều 5. Thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

1. Hàng hóa, dịch vụ nh m duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị 

thuộc Bộ Tư pháp quản lý, bao gồm: 

a)  ật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên; 

b)  ay sắm trang phục ngành, trang phục phục vụ hoạt động đặc thù của 

ngành, lĩnh vực theo quy định, bảo hộ lao động (gồm cả mua sắm vật liệu, m u 

thiết kế và công may); 

c) Sản phẩm in, tài liệu, biểu m u, ấn phẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa phẩm, 

sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá và 

phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ; 

d) Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; sửa 

chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản; dịch vụ xử lý chất thải; thuê bảo quản tài sản, tang vật; dịch vụ 

chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ thuê đường truyền d n; dịch vụ bảo hiểm; 

dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định; dịch vụ 

đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác; 

đ) Dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấn để lập, 

phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn khác trong mua sắm 

nh m duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị; 
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e) Các hàng hóa, dịch vụ khác được mua sắm nh m duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

g) Các loại hàng hóa, dịch vụ nêu tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, 

điểm đ, điểm e khoản 1 Điều này sau đây gọi chung là hàng hóa, dịch vụ, 

không thuộc các trường hợp mua sắm tài sản đ  được phân cấp và ủy quyền tại 

Điều 6, Điều 7 Quy định này. 

2. Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị: 

Quyết định mua sắm một chủng loại (hoặc nhóm chủng loại) hàng hóa, 

dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị từ 05 t  đồng trở lên cho một lần 

mua sắm của các đơn vị quản lý (trừ nội dung phân cấp cho đơn vị tại khoản 3 và 

khoản 6 Điều này). 

3. Bộ trưởng phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

Quyết định mua sắm một chủng loại (hoặc nhóm chủng loại) hàng hóa, 

dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị từ 05 t  đồng trở lên của các đơn 

vị dự toán cấp dưới trực thuộc. 

4. Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh  ăn phòng Bộ, 

Chánh Thanh tra Bộ, người đứng đầu Ban quản lý chương trình, dự án; Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp quy định tại 

khoản 6 Điều này); Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chánh  ăn phòng Tổng 

cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục 

Thi hành án dân sự (nếu có): 

Quyết định mua sắm một chủng loại (hoặc nhóm chủng loại) hàng hóa, 

dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều này có tổng giá trị dưới 05 t  đồng cho một lần mua 

sắm của đơn vị mình và từ 500 triệu đồng đến dưới 05 t  đồng của các đơn vị dự 

toán cấp dưới trực thuộc. 

5. Bộ trưởng phân cấp cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự, 

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Cục thuộc Bộ (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 

Điều này): 

Quyết định mua sắm một chủng loại (hoặc nhóm chủng loại) hàng hóa, dịch 

vụ có tổng giá trị dưới 500 triệu đồng cho một lần mua sắm của đơn vị mình. 

6. Bộ trưởng phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên tự 

quyết định mua sắm một chủng loại hoặc nhóm chủng loại hàng hóa, dịch vụ. 
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Điều 6. Thẩm quyền quản lý tài sản công đối với các cơ quan nhà nước 

1. Bộ trưởng: 

a) Ban hành, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức quản lý, 

sử dụng tài sản công do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong lĩnh 

vực tài sản công để thực hiện thống nhất trong nội bộ Bộ Tư pháp; 

b) Quyết định danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ, kế hoạch mua sắm tập 

trung hàng năm của Bộ Tư pháp; 

c) Phê duyệt chủ trương mua sắm tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô 

các loại của các đơn vị thuộc Bộ quản lý; 

d) Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo đề án được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt; các đề án, dự án mang tính tổng thể toàn ngành có liên 

quan đến hoạt động của nhiều đơn vị; 

đ) Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các đơn vị thuộc Bộ quản lý; 

e) Quyết định khoán kinh phí sử dụng tài sản công theo quy định của  uật 

quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng d n (trừ trường hợp quy định 

tại điểm e khoản 4 Điều này); 

g) Quyết định xử lý tài sản công trong các trường hợp: 

- Thu hồi, bán tài sản công là xe ô tô của các đơn vị thuộc Bộ quản lý; 

- Điều chuyển tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô và các tài sản khác 

có nguyên giá từ 01 t  đồng/đơn vị tài sản trở lên giữa các đơn vị thuộc Bộ quản lý 

(trừ nội dung về điều chuyển tài sản công quy định tại điểm h khoản 1 Điều này); 

- Phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng 

vốn nhà nước thuộc Ban quản lý dự án do Bộ trưởng quyết định thành lập; 

- Tiêu hủy tài sản công; 

- Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công bị mất, 

bị hủy hoại là nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất của các đơn vị 

thuộc Bộ quản lý. 

h) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị: 

- Quyết định mua sắm tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô của các đơn vị 

quản lý theo chủ trương đ  được Bộ trưởng phê duyệt; 

- Quyết định mua sắm tài sản công (trừ tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô) có 

nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên của các đơn vị dự toán quản lý; 
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- Quyết định thuê tài sản công có giá thuê từ 100 triệu đồng/tháng trở lên 

(tính cho một tài sản thuê) của các đơn vị quản lý; 

- Quyết định xử lý tài sản công trong các trường hợp: 

+ Thu hồi, bán đối với các tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) có 

nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên; 

+ Thanh lý đối với các tài sản công là nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn 

liền với đất, xe ô tô và các tài sản khác nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài 

sản trở lên; 

+ Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công bị mất, 

bị hủy hoại là xe ô tô và tài sản khác (trừ trụ sở làm việc) có nguyên giá từ 500 

triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên; 

+ Điều chuyển tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô và các tài sản khác 

có nguyên giá từ 01 t  đồng/đơn vị tài sản trở lên giữa các đơn vị cùng thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế k  thuật hoặc dự án đầu tư; phê 

duyệt quyết toán dự án sửa chữa trụ sở, kho vật chứng có tổng mức đầu tư từ 60 

t  đồng trở lên đối với các cơ quan thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và dự án 

sửa chữa trụ sở từ 05 t  đồng trở lên đối với các đơn vị thuộc Bộ còn lại sử dụng 

nguồn chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác; 

- Quyết định phê duyệt tiêu chuẩn k  thuật của tài sản thuộc danh mục mua 

sắm tập trung, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung do 

đơn vị thuộc quyền quản lý được giao tổ chức thực hiện; 

- Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng nhà, đất; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng 

nhà, đất đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý sau khi có ý kiến phê duyệt 

của Bộ Tài chính. 

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 

a) Bộ trưởng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo công khai tài sản 

công; báo cáo khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Quyết định công khai việc phân bổ dự toán kinh phí đầu tư, mua sắm, 

thuê tài sản đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ; tình hình đầu tư, xây dựng, mua 

sắm, giao, thuê tài sản; tình hình sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy 

và các hình thức xử lý khác đối với các tài sản công; tình hình khai thác nguồn 

lực tài chính từ tài sản công; 

b) Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 
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- Ban hành các văn bản hướng d n chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực 

quản lý tài sản công; 

- Quyết định mua sắm tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) có nguyên 

giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản của các đơn vị dự 

toán thuộc Bộ; 

- Quyết định thuê đối với tài sản công có giá thuê từ 50 triệu đồng đến dưới 

100 triệu đồng/tháng (tính cho một tài sản thuê) của các đơn vị dự toán thuộc Bộ; 

- Quyết định xử lý tài sản công trong các trường hợp: 

+ Thu hồi, bán, thanh lý đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) 

có nguyên giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản của các 

đơn vị thuộc Bộ, trừ nội dung đ  phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi 

hành án dân sự; 

+ Điều chuyển đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) có nguyên 

giá dưới 01 t  đồng/đơn vị tài sản giữa các đơn vị thuộc Bộ (trừ các tài sản đ  

phân cấp cho thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ tại điểm c khoản 3, điểm d khoản 4 

Điều này); 

+ Xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công 

bị mất, bị hủy hoại có nguyên giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/đơn 

vị tài sản của các đơn vị thuộc Bộ (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô). 

3. Bộ trưởng phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

a) Quyết định mua sắm tài sản công có nguyên giá từ 300 triệu đồng đến 

dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) của các 

đơn vị trực thuộc; 

b) Quyết định thuê đối với tài sản công có giá thuê từ 50 triệu đồng đến 

dưới 100 triệu đồng/tháng (tính cho một tài sản thuê) của các đơn vị trực thuộc; 

c) Quyết định xử lý tài sản công đối với các trường hợp sau: 

- Thu hồi, bán, thanh lý đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) 

có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản của các đơn vị 

trực thuộc; 

- Điều chuyển đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc và xe ô tô) có nguyên 

giá dưới 01 t  đồng/đơn vị tài sản giữa các đơn vị trực thuộc (trừ tài sản phân cấp 

cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nêu tại điểm d khoản 4 Điều này); 

- Xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công bị 

mất, bị hủy hoại có nguyên giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/đơn vị 

tài sản của các đơn vị trực thuộc (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô). 
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d) Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế k  thuật, phê duyệt quyết toán dự 

án sửa chữa trụ sở, kho vật chứng của các đơn vị trực thuộc có tổng mức đầu tư 

từ 05 t  đồng đến dưới 60 t  đồng sử dụng nguồn chi thường xuyên và nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

4. Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh  ăn phòng Bộ, 

Chánh Thanh tra Bộ, người đứng đầu Ban quản lý chương trình, dự án; Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chánh  ăn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

a) Quyết định mua sắm đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) có 

nguyên giá dưới 300 triệu đồng/đơn vị tài sản của đơn vị mình; 

b) Quyết định thuê đối với tài sản công có giá thuê dưới 50 triệu đồng/tháng 

(tính cho một tài sản thuê) của đơn vị mình và các đơn vị dự toán cấp dưới trực 

thuộc theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán ngân sách được Bộ giao; 

c) Quyết định thuê hội trường tổ chức hội nghị, hội thảo của đơn vị mình; 

d) Quyết định xử lý tài sản trong các trường hợp sau: 

- Thu hồi, bán, thanh lý đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) có 

giá trị dưới 300 triệu đồng/đơn vị tài sản của đơn vị mình và các đơn vị dự toán 

cấp dưới trực thuộc; 

- Thanh lý nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất của đơn vị mình 

và các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc mà phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng, giải phóng mặt b ng; 

- Điều chuyển đối với tài sản công (trừ trụ sở làm việc và xe ô tô) có giá trị 

dưới 300 triệu đồng/đơn vị tài sản giữa các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; 

- Xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công bị 

mất, bị hủy hoại có nguyên giá dưới 300 triệu đồng/đơn vị tài sản của đơn vị 

mình và các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô). 

đ) Quyết định điều chỉnh mức giá trang bị máy móc, thiết bị văn phòng 

phổ biến đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; việc trang bị 

máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung theo quy định tại khoản 2 Điều 7; 

việc trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cần thiết khác đối với trường 

hợp quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 

12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị từ nguồn kinh phí giao tự chủ của đơn vị mình; 

e) Quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị 

cho cán bộ, công chức và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý; 
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g) Quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - k  thuật bảo dưỡng, sửa 

chữa tài sản công tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

h) Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế k  thuật, phê duyệt quyết toán dự 

án sửa chữa trụ sở, kho vật chứng có tổng mức đầu từ 500 triệu đồng đến dưới 05 

t  đồng b ng nguồn chi thường xuyên, nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị 

mình và đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc. 

5. Bộ trưởng phân cấp cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự: 

Quyết định các nội dung quy định tại điểm a, điểm c, điểm đ, điểm e và 

điểm g khoản 4 Điều này.  

Điều 7. Thẩm quyền quản lý tài sản công đối với đơn vị sự nghiệp công lập  

1. Bộ trưởng: 

a) Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp 

công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sau khi có ý kiến 

của Bộ Tài chính về việc sử dụng tài sản vào mục đích liên doanh, liên kết.  

b) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị: 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế k  thuật hoặc dự án đầu tư; phê duyệt 

quyết toán dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập có tổng mức 

đầu tư từ 05 t  đồng trở lên trừ trường hợp quy định tại điểm d, khoản 3 Điều này. 

2. Bộ trưởng phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một 

phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 

a) Quyết định mua sắm, bán tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, 

xe ô tô), thuê tài sản công từ nguồn Qu  phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ 

nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động 

sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị; 

b) Quyết định thanh lý đối với các tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp, xe ô tô);  

c) Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế k  thuật hoặc dự án đầu tư; phê 

duyệt quyết toán dự án sửa chữa cơ sở hoạt động sự nghiệp có tổng mức đầu tư 

dưới 05 t  đồng từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; nguồn chi thường xuyên do 

ngân sách nhà nước cấp; 

đ) Thẩm quyền quyết định các nội dung khác ngoài nội dung tại điểm a, 

điểm b, điểm c, điểm d khoản này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 

Quy định này. 
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3. Bộ trưởng phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi 

thường xuyên: 

a) Quyết định mua sắm, bán tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, 

xe ô tô), thuê tài sản công từ nguồn Qu  phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ 

nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động 

sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị; 

b) Quyết định thanh lý đối với các tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp, xe ô tô);  

c) Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg; 

d) Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế k  thuật hoặc dự án đầu tư; phê 

duyệt quyết toán dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập từ 

nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và dự án có tổng mức đầu tư dưới 05 t  đồng sử 

dụng nguồn chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp; 

đ) Thẩm quyền quyết định các nội dung khác ngoài nội dung tại điểm a, điểm 

b, điểm c và điểm d khoản này thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy định này. 

4. Thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài 

sản công tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Các nội 

dung chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản 

công được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.  

Điều 8. Thẩm quyền thực hiện quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin  

1. Thẩm quyền thực hiện quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin sau đây được thực hiện tương tự như thẩm quyền quy định tại Điều 9 về quản 

lý đầu tư công: 

a) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát 

triển nguồn vốn ngân sách nhà nước;  

b) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí từ nguồn thu 

được để lại của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;  

c) Các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh 

phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 15 t  đồng để thiết lập mới, mở rộng 

hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng k  thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu. 

2. Thẩm quyền thực hiện quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn thu được để lại theo chế độ 
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sau đây, thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa nh m duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 5 hoặc mua 

sắm tài sản công quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này: 

a)  ua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ 

tầng k  thuật hiện có; 

b)  ua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại; bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống hạ tầng k  thuật, phần mềm; quản lý vận hành, thuê quản 

trị, hỗ trợ k  thuật hệ thống thông tin, dịch vụ an ninh mạng, an toàn thông tin; 

c) Tạo lập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu; đảm bảo hoạt động cho 

cổng/trang thông tin điện tử; 

d) Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có mức kinh phí từ 200 triệu 

đồng trở xuống để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng k  

thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu; 

đ) Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí 

chi thường xuyên để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố 

thiên tai, hỏa hoạn hoặc thực thi nhiệm vụ giải quyết sự cố theo yêu cầu của Quốc 

hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc yêu cầu nghiệp vụ quy định tại văn 

bản quy phạm pháp luật. 

3. Thẩm quyền thực hiện quản lý đối với hoạt động đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng k  

thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước yêu cầu phải lập đề cương và dự toán chi tiết: 

a) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị: 

Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập mới, mở rộng 

hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng k  thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có tổng 

giá trị từ trên 500 triệu đồng đến 15 t  đồng của các đơn vị thuộc Bộ (trừ nội 

dung phân cấp cho đơn vị tại điểm b, điểm d khoản này). 

b) Bộ trưởng phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập mới, mở rộng hoặc 

nâng cấp cho hệ thống hạ tầng k  thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có tổng giá trị từ 

trên 200 triệu đồng đến 03 t  đồng của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc. 

c) Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh  ăn phòng Bộ, 

Chánh Thanh tra Bộ, người đứng đầu Ban quản lý chương trình, dự án; Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (trừ trường hợp quy định tại điểm d 

khoản này):  
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Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập mới, mở 

rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng k  thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có 

tổng giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. 

d) Bộ trưởng phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên quyết 

định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho 

hệ thống hạ tầng k  thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu sử dụng nguồn thu sự nghiệp 

được để lại của đơn vị. 

4. Thẩm quyền quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu 

được để lại: Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này. 

Điều 9. Thẩm quyền quản lý đầu tƣ công 

1. Bộ trưởng: 

a) Phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin có tính chất tổng thể, dài hạn của Bộ, ngành; 

b) Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn; giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án; phê duyệt 

kế hoạch đầu tư công hàng năm của Bộ; 

c) Đề xuất cấp có thẩm quyền nhu cầu vốn đầu tư công hàng năm; Quyết 

định phương án phân bổ, phương án điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư công 

hàng năm cho các dự án; 

d) Quyết định chủ trương đầu tư: 

- Dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; 

- Dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư 

của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Tư pháp quản lý; 

- Dự án nhóm A sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc Bộ Tư pháp quản lý; 

- Dự án nhóm A, B sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của 

các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị 

sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

đ) Quyết định đầu tư: 

- Dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; 
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- Dự án nhóm A sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của cơ 

quan nhà nước thuộc Bộ Tư pháp quản lý. 

e) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị: 

- Quyết định đầu tư: 

+ Dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

thuộc Bộ Tư pháp quản lý, trừ các dự án đ  phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng 

cục Thi hành án dân sự quyết định đầu tư; 

+ Dự án nhóm B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà 

nước dành để đầu tư thuộc Bộ Tư pháp quản lý, trừ các dự án đ  phân cấp cho 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định đầu tư. 

- Quyết định các nội dung: 

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án và phê 

duyệt quyết toán các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước do Bộ trưởng quyết định đầu tư và các dự án được Bộ trưởng ủy quyền 

quyết định đầu tư; 

+ Quyết định điều chỉnh, bổ sung các nội dung chủ trương đầu tư nhưng 

không làm tăng tổng mức đầu tư đ  được phê duyệt của dự án. 

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 

a) Bộ trưởng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 

- Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công định kỳ, đột xuất; Báo cáo 

quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm của Bộ Tư pháp để gửi các cơ 

quan quản lý theo quy định; 

- Báo cáo định kỳ (01 tháng, quý, năm) và các báo cáo đột xuất liên quan 

lĩnh vực đầu tư công của Bộ Tư pháp gửi các cơ quan quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

b) Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính: 

- Ban hành các văn bản hướng d n chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực 

đầu tư công; 

- Thông báo chi tiết danh mục và mức vốn trung hạn được Bộ trưởng giao 

tới từng đơn vị, dự án; 

- Thông báo chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền 

quyết định đầu tư của   nh đạo Bộ; 

- Thông báo kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm (gồm cả điều hòa, điều 

chỉnh vốn) được Bộ trưởng giao cho các dự án đầu tư công do   nh đạo Bộ quyết 

định đầu tư; 
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- Tổ chức quản lý, cập nhật và khai thác thông tin về kế hoạch vốn đầu tư, 

điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho 

bạc (Tabmis) và Hệ thống đầu tư công Quốc gia; 

- Theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, tham gia thanh tra tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; tình hình thực hiện các dự án 

thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; 

- Giải quyết, xử lý các vấn đề thay đổi, điều chỉnh, phát sinh, bổ sung trong 

quá trình thực hiện dự án do   nh đạo Bộ quyết định đầu tư nhưng không làm 

thay đổi nội dung chủ trương đầu tư đ  được phê duyệt của dự án. 

3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

a) Bộ trưởng phân cấp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: 

- Thông báo chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khối cơ quan Thi 

hành án dân sự có tổng mức đầu tư dưới 60 t  đồng sử dụng vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước dành để 

đầu tư sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; 

- Quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực 

hiện dự án, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công khối cơ quan Thi hành án 

dân sự có tổng mức đầu tư dưới 60 t  đồng sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước dành để đầu tư; 

- Thông báo kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm (gồm cả điều hòa, điều 

chỉnh vốn) được Bộ trưởng giao cho các dự án đầu tư công khối cơ quan Thi hành 

án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định đầu tư. 

b) Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện: 

- Theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, tham gia thanh tra tình hình thực 

hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và tình hình thực hiện các dự án 

thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp; 

- Đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm các dự án đầu tư công 

khối cơ quan Thi hành án dân sự. 

- Đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công hàng năm đối với các dự án đầu tư công 

khối cơ quan Thi hành án dân sự. 

- Đề xuất phương án phân bổ và phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 

công hàng năm của các dự án đầu tư công do Tổng cục Thi hành án dân sự quyết 

định đầu tư theo phân cấp. 

- Phê duyệt một số báo cáo sau: 
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+ Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công định kỳ (01 tháng, quý, cả 

năm), đột xuất của các dự án do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự 

quyết định đầu tư theo phân cấp gửi Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính); 

+ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm của các dự án 

do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định đầu tư theo phân 

cấp gửi Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính); 

+ Báo cáo định kỳ 06 tháng, báo cáo năm và các báo cáo đột xuất liên quan 

lĩnh vực đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý gửi Bộ và các cơ quan 

quản lý khác theo quy định của pháp luật.  

4. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: 

a)  ập kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm vốn từ nguồn thu hợp 

pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư trình Bộ 

thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch. 

b) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư: Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C 

sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư do đơn vị mình quản lý. 

c) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Quyết 

định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C và quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C 

sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư do đơn vị mình quản lý. 

d) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại: Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C và quyết định đầu tư dự án nhóm  A, B, C sử dụng 

vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư do đơn vị mình quản lý. 

đ) Bộ trưởng phân cấp cho Chủ đầu tư dự án phê duyệt dự toán nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư và quyết định hình thức tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10.  Trách nhiệm của Cục trƣởng Cục Kế hoạch - Tài chính 

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất về 

công tác quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và 

đầu tư công của các đơn vị thuộc Bộ. 

2. Chủ trì thẩm định trình l nh đạo Bộ xem xét, quyết định đối với các nội 

dung thuộc thẩm quyền quyết định của   nh đạo Bộ trong 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. 
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3. Thực hiện thẩm quyền về 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 được giao tại 

Quy định này theo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục của 

pháp luật và của Bộ Tư pháp; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật 

đối với việc thực hiện thẩm quyền được giao. 

4. Gửi báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực các văn bản, 

quyết định về 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 sau khi quyết định theo thẩm quyền 

để theo dõi, quản lý. 

5. Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra thực hiện các nội dung phân cấp; 

phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp thanh tra việc thực hiện các nội dung 

phân cấp của đơn vị dự toán thuộc Bộ quản lý. 

6. Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, điều chỉnh, 

bổ sung quy định về phân cấp, ủy quyền đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật 

và yêu cầu công tác quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, 

ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư công của Bộ, ngành. 

7. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tình hình, 

kết quả thực hiện Quy định này. 

Điều 11.  Trách nhiệm của Cục trƣởng Cục Công nghệ thông tin 

1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất về 

lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp. 

2. Thẩm định phương án, giải pháp k  thuật, công nghệ của đề cương và 

dự toán chi tiết đối với hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều 8 Quy định này. 

Trường hợp Cục Công nghệ thông tin là đơn vị được giao thực hiện nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm thành 

lập Hội đồng thẩm định về kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin; phương 

án, giải pháp k  thuật, công nghệ của đề cương và dự toán chi tiết. 

3. Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở các dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. 

Trường hợp Cục Công nghệ thông tin đồng thời là chủ đầu tư dự án, Cục 

Công nghệ thông tin thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định thiết kế cơ sở 
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hoặc Bộ trưởng sẽ giao cho đơn vị chuyên môn khác thẩm định thiết kế cơ sở tùy 

vào điều kiện cụ thể. 

4. Cho ý kiến về kế hoạch thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của 

các đơn vị thuộc Bộ. 

Điều 12. Trách nhiệm của Thủ trƣởng các đơn vị dự toán  

1. Thực hiện thẩm quyền về 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 được giao tại 

Quy định này theo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục của 

pháp luật và của Bộ Tư pháp; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật 

đối với việc thực hiện thẩm quyền được giao. 

2. Tổng hợp hồ sơ, hoàn tất thủ tục và đề xuất ý kiến để thủ trưởng đơn vị 

cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định các nội dung 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 theo thẩm quyền quy 

định tại Quyết định này. 

3. Gửi báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách, Cục trưởng Cục Kế 

hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp các văn bản, quyết định 

về 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 sau khi quyết định theo thẩm quyền để theo 

dõi, quản lý. 

4. Tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý tài chính, tài sản công, 

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

mình; kiểm tra tình hình thực hiện tại các đơn vị trực thuộc (nếu có). 

5. Kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp (qua Cục Kế hoạch - 

Tài chính hoặc đơn vị cấp trên trực tiếp) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định 

về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu công tác của đơn vị. 

6. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu báo cáo đơn vị cấp trên trực tiếp 

về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định./. 
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