
QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN 
Tại Điều 73 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy định về nội dung mua sắm 
thường xuyên: 
Nội dung mua sắm thường xuyên (trừ trường hợp mua sắm vật tư, trang thiết bị 
thuộc dự án; mua sắm trang thiết bị, phương tiện đặc thù chuyên dùng cho quốc 
phòng, an ninh) bao gồm: 
1. Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Chính phủ về 
tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và 
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 
2. Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên; 
3. Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ 
an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; 
4. May sắm trang phục ngành (gồm cả mua sắm vật liệu và công may); 
5. Mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy móc, thiết bị, phụ kiện, 
phần mềm và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm cả lắp 
đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có) thuộc dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn sự 
nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
6. Mua sắm phương tiện vận chuyển: Ô tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các 
phương tiện vận chuyển khác (nếu có); 
7. Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, 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; 
8. Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương 
tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; dịch vụ thuê trụ sở làm việc và hàng hóa 
khác; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cung cấp điện, 
nước, điện thoại cố định và các dịch vụ khác; 
9. Dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấn để phân tích, đánh 
giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn trong mua sắm khác; 
10. Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có); 
11. Các loại hàng hóa, dịch vụ khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan, đơn vị. 
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