
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:        /STC-GCS 

V/v bổ sung tiêu chuẩn, định 

mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

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

Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của 

các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1477/QĐ-UBND ngày 

25/7/2018; số 2447/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; số 555/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019; số 1270/QĐ-UBND ngày 16/8/2019; số 2139/QĐ-UBND ngày 

26/12/2019; số 1233/QĐ-UBND ngày 16/7/2020; số 1422/QĐ-UBND ngày 

18/8/2020 và số 56/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của 

các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, 

Để ban hành đồng bộ về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, tránh việc 

thường xuyên sửa đổi, bổ sung, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị và địa phương 

khẩn trương triển khai, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức 

máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các Quyết định trên.  

Máy móc, thiết bị chuyên dùng được rà soát sửa đổi, bổ sung vào Quyết 

định bao gồm: máy móc, thiết bị chuyên dùng đang sử dụng tại đơn vị nhưng 

chưa được đưa vào quy định tiêu chuẩn, định mức; máy móc, thiết bị thuộc danh 

mục máy móc, thiết bị chuyên dùng đơn vị dự kiến sẽ bổ sung mua sắm để phục 

vụ nhiệm vụ của đơn vị đầu năm 2021.  

Đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương phổ biến đến các đơn vị trực 

thuộc, thực hiện rà soát và có ý kiến bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, định mức đối với 

các máy móc, thiết bị chuyên dùng, có văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 

15/4/2021, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ Email: 

tranthimyduyen@phuyen.gov.vn    
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Lưu ý: Nếu quá thời gian trên, Sở Tài chính không nhận được ý kiến rà 

soát, kiến nghị của đơn vị, xem như các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sửa 

đổi, bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị mình. Sở Tài 

chính không chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, 

thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị đăng ký sau thời gian trên. Đối với các đơn vị 

có công văn đề nghị bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng; Sở Tài chính đã có Công văn số 556/STC-GCS ngày 12/3/2021, đề nghị 

các đơn vị báo cáo tiêu chuẩn hiện có của đơn vị mình. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp, triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở Tài chính; 

- Các phòng: QLNS, TC-HCSN (p/hợp); 

- Lưu: VT, GCS, Tg, Du. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Thanh Quế 
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