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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ________

Số: 15/2011/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 
38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 
năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 
dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời áp dụng quy định về mua lương thực dự trữ nhà nước tại các 
Điều 2, Điều 3, Điều 4 trong Quyết định này đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 2. Phương thức mua lương thực dự trữ nhà nước 
1. Đối với gạo dự trữ nhà nước
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a) Đấu thầu rộng rãi;

b) Chỉ định thầu chỉ áp dụng khi phải tổ chức mua ngay số lượng gạo bù vào 
phần đã xuất cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không 
đủ điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi để bảo đảm đủ cơ số lương thực dự trữ nhà 
nước sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cứu trợ, viện trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh;

c) Mua trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương 
tự được ký trước đó không quá sáu tháng;

d) Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với trường hợp gói thầu mua gạo có 
giá gói thầu dưới hai tỷ đồng.

2. Đối với thóc dự trữ nhà nước

a) Chỉ định thầu được áp dụng đối với trường hợp mua bù số lượng thóc sau 
khi đã xuất cấp để đáp ứng yêu cầu cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, 
dịch bệnh;

b) Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với trường hợp gói thầu mua thóc có 
giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;

c) Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định áp dụng phương thức mua cụ thể trên 
cơ sở các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; quy định trình tự thực hiện mua 
lương thực phù hợp với tính đặc thù, thời vụ và yêu cầu bảo quản lương thực dự trữ 
nhà nước, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Giá mua và chất lượng lương thực dự trữ nhà nước
1. Giá mua lương thực dự trữ nhà nước

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giá giới hạn tối đa để tổ chức mua lương 
thực dự trữ nhà nước;

b) Căn cứ vào giá giới hạn tối đa do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Tổng cục 
trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định giá mua cụ thể theo từng thời điểm và 
từng địa bàn khi mua lương thực dự trữ nhà nước, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

2. Lương thực nhập kho dự trữ nhà nước phải đáp ứng được các quy định tại quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về lương thực dự trữ nhà nước, các yêu cầu kỹ thuật, quy 
trình bảo quản và công tác quản lý theo quy định hiện hành. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2011.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ 
chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


