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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ- SLĐTBXH   Cao Bằng, ngày       tháng  6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

 thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ  

tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG 

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

Căn cứ Nghị định 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 công; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2015  của 

Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát 

hạch lái xe cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 

của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của 

Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định 

về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 

04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

Giao thông vận tải ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 

cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ- UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền ban hành 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 Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tài chính và Trường Trung cấp Nghề 

tại Tờ trình số 247/TTr-TTCN ngày 09/6/2022. 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-56765.html
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại Trường 

Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).  

 Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng quy định tại Điều 1 Quyết định này, thủ trưởng đơn vị lập kế hoạch mua 

sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trên cơ sở dự toán ngân sách được giao theo 

nguyên tắc bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc chuyên 

môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; thủ 

trưởng các đơn vị thuộc sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước; 

- Cổng TTĐT sở; 

- Lưu: VT, VP, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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PHỤ LỤC  

BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ 

TRỊ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN HOẶC BỘ 

TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SLĐTBXH ngày     tháng 6 năm 2022 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng) 

 

Số 

TT 

Tên thiết bị, máy móc chuyên 

dụng 
ĐVT 

Định 

mức 
Ghi chú 

  Nghề lái xe ô tô       

1 Máy chủ (server) Bộ 01 
 

2 Máy vi tính để bàn Bộ 20 
 

3 

Camera giám sát thời gian và quãng 

đường học lái xe trên đường của học 

viên 

Bộ 11  
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