
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:         / UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

V/v xin ý kiến về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

 

 

 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 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 và ý kiến của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 705/HĐND-PC ngày 30 tháng 11 năm 

2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Lạng Sơn như sau: 

1. Căn cứ pháp lý 

-  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017. 

- Nghi ̣điṇh số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

- 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. 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp 

quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Sự cần thiết ban hành 

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 8 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: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc 

phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý”, sau khi báo cáo xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

66/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
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phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. Đây là cơ sở pháp lý của tỉnh để các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị xây dựng danh mục, dự toán trang bị máy móc, thiết bị đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, kiểm soát việc chi tiêu ngân sách 

trong mua sắm tài sản công, đảm bảo hiệu quả công tác sử dụng tài sản công, 

góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, 

điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, chế độ. 

Thời gian qua, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, một số Sở, ngành và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện phát sinh nhu cầu trang bị thêm máy móc, thiết bị 

ngoài tiêu chuẩn, định mức do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 

66/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 hoặc thay đổi định mức về số 

lượng tối đa. Một số danh mục máy móc, thiết bị đã không còn phù hợp với sự 

phát triển công nghệ, cần thiết phải điều chỉnh tên hoặc hủy bỏ danh mục. Đồng 

thời, qua rà soát yêu cầu về nhiệm vụ công tác, một số cơ quan Đảng và Đảng 

ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã phát sinh nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị chuyên 

dùng. 

Do vâỵ, viêc̣ ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng Sơn, thay thế Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất bằng 

văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) là cần thiết và phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

3. Nội dung xin ý kiến 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được xác định trên cơ sở trên cơ sở kế thừa các nội dung 

và danh mục quy định tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời bổ sung danh mục máy móc, 

thiết bị văn phòng có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy 

móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ 

đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định, đáp 

ứng yêu cầu công tác và phù hợp với điều kiện phát triển khoa học hiện nay. 

Tiêu chuẩn, định mức được quy định cụ thể theo 03 cấptỉnh, huyện, xã và 

theo từng cơ quan, đơn vị (Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02 và 03 đính kèm). 

 Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định theo 

đúng thẩm quyền quy định./. 
        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TP; 

- C, CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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