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QUYET B!NH 
V vic Sfra dii mt s6 Diêu cüa Quy c11nh quãn 1 nhà ntrrc 
ye Giá ban hành kern theo Quyêt d1nh so 08/2017/QD-UBND 

ngày 21/3/2017 cüa U ban nhãn dan tinh Ha Nam 

UY BAN NHAN DAN T!NH HA NAM 

Can Luct to chic ChInh quyên dja phwo'ngsO 77/2015/QH13 ngày 
19 tháng 6 nàm 2015, Lua7 tha dOi, ho sung m5t so diêu cza Luçt TO chic 
ChInhphz và Luct To chic ChInh quyén djaphzto'ng ngày 22/11/2019, 

Can ci Lut tha dOi, ho sung m5t so diêu cia Lut To ch&c ChInh phi và 
Lu2t To ch&c chInh quyêndjaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can ciLut Giá so 11/2012/QHJ3 ngày 20/6/2012, 
Can th Nghj djnh sO 177/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 cia C'hInh phz 

Quy djnh chi tiêt và hw&ng dan thi hành mç5t sO diêu cza Lugt Giá; Nghj djnh sO 
149/2016/ND-CF ngày 11/11/2016 cia ChInhphi tha dôi, hO sung m5t sO diêu 
cia Nghj djnh sO 177/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 cia ChInh phz Quy djnli 
chi tiêt và hu'óiig dan thi hành mt5t sO diêu cia Lut Giá, Nghj djnh so 
89/2013/ND-CT ngày 06/8/2013 cia C'hInh phi Quy djnh chi tiêt thi hành mt 
sO diêu cIa Lut Giá ye thdm djnh giá, 

Can c& Thong tu sO 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 cia Bç3 Tài chInh 
Hu'O'ng dan mQ7 so diêu cza Nghj dinh sO 89/2013/ND-C'P, 

Can ct Thông tw sO 56/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 cüa B5 Tài chInh 
hzthng dan thy'c hin Nghj djnh 177/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 cia ChInh 
phz Quy djnh chi tiêt và hzth'ng dan thi hành mçät sO diéu cia Lut GiO, 

Can th Thông tu'sO 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cia Bç5 Tài chInh 
tha dOi, bO sung m5t sO diêu cia Thông tu sO 56/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 
cza Bó Tài chInh hu6'ng dan thzi'c hin Nghj dfnh 177/2013/ND-CF ngày 
14/11/2013 cia ChInh phü Quy djnh chi tiêt và hzthng dan thi hành m5t so diêu 
cia Luat  Giá. 

Theo dê nghj cia Giám dôc SO' Tài chInh. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Sra di mt s Diu cüa Quy djnh quân 1 nhà nuâc v Giá ban 
hành kern theo Quyet djnh so 08/2017/QD-UBND ngày 21/3/2017 eüa U ban 
nhân dan tinh Ha Nam: 
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1. Tti Khoàn 2, Diu 5, Mic 2, Chuang II dugc s1ra dôi nhu sau: 
"2. Tn.thng hqp quy dnh ti diem d khoân 1 Diêu 23 Nghj djnh 

s 89/2013/ND-CP cüa ChInh phü, ci the nhu sau: 
Mua sam tài san, hang boa, djch v1i nhäm duy trI hoat dng thu&ng xuyên 

có giá mua tir 100 triu dông trâ lênllân mua, &m vi mua sam tài san, hang hóa, 
djch viii thuê dan vj có tu cách pháp nhân, dü diêu kin và näng lirc thâm djnh 
giá theo quy djnh thirc hin thâm djnh giá trj triic khi mua sam. 

Kêt qua thâm dnh giá là can cir dê dan vj mua sam hang hoá, dch vi 
trInh cci quan có thâm quyên phê duyt kê hoch hra ch9n nhà thâu và thrc hin 
các bi.róc tiêp theo mua sam hang hoá, djch vii theo quy djnh." 

2. Tai  Khoân 1, 2, Diêu 6, Mic 2, Chuang II duçc sra dôi nhu sau: 
"Diêu 6. Phân cong trách nhim thâm djnh giá 
1. Si Tài chInh th1rc hin thâm dnh giá hoc dê xuât thành 1p Hi dông 

thâm djnh giá dê thirc hin thâm dnh giá dôi vii dan vj dr toán cap tinh trong 
các tril?mg hqp quy djnh tai  các khoân 3, 4 Diêu 44 Lut giá näm 2012. 

2. PhOng Tài chInh - Kê hoach  cap huyn thirc hin thâm djnh giá hoc dê 
xuât thành 1p Hi dông thâm dnh giá dê thirc hin thâm djnh giá dôi vi dan vi 
dir toán cap huyn trong các tru&ng hçp quy djnh tti các khoãn 3, 4 Diêu 44 
Lut giá näm 2012." 

Diu 2. Các ni dung khác duçic thirc hin theo Quyêt djnh so 

08/2017/QD-UBND ngày 21/3/2017 cüa UBND tinh. 

lJiêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc tü ngày 10 tháng 9 nãm 2020. 

Diu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; ThO tru&ng các S0, ban, 
ngành, doàn the; ChU tch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; ChU 
tjch Uy ban nhân dan các xã, phuOng, thj trail; các to chüc, cá nhân lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyet djnh này.flt 

No'i nhân: 
- Van phông ChInh phü; 
- Cic Kiém tra van ban QPPL-B Tu phap; 
- Bô Tài chInh; 
- Website ChInh phü; 
- TT Tinh üy,TT HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- VPUB: LDVP, TH; 
- Nhir Diu 4; 
- Website Ha Nam, TTCB; 
- Ltru: VT, KT. H-QDO4QPPL 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Nguyn Xuãn Bong 
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