
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND       Thuận Nam, ngày       tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dung của các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

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

 Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận;  

 Thực hiện Công văn số 630/UBND-TH ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh 

về việc triển khai t hực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn , định mức sử dụng máy móc , 

thiết bị; 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất ban hành tiêu chuẩn , định mức máy móc , 

thiết bị chuyên dùng của các đơn vị  trực thuộc UBND huyện tại Văn bản số 

29/HĐND-TH ngày 25/7/2019 của Thường trực HĐND huyện; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Nam tại Tờ 

trình số 143/TTr-TCKH  ngày 25/7/2019,       
 

QUYẾT ĐỊNH: 
     

Điều 1. Ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện làm cơ sở 

phê duyệt kế hoạch mua sắm nhằm đảm bảo phục vụ công tác đặc thù tại cơ 

quan; chi tiết theo phụ lục đính kèm.  

  Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Điều 1 Quyết định này và các quy định 

có liên quan để lập kế hoạch, dự toán ngân sách mua sắm phục vụ công tác đặc 

thù phù hợp; có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo quy định.  

2. Việc mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản máy móc , thiết bị chuyên 

dùng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý , sử dụng tài sản công , Luật đấu 

thầu, Quyết định phân cấp quản lý tài sản của UBND tỉnh  và các quy định liên 

quan hiện hành. 



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 
Nơi nhận : 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính (báo cáo); 

- Huyện ủy (báo cáo); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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