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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành 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 cơ quan Sở và các 

đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

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 27/2019/TT- BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 

của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật; 

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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành 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 cơ quan sở và các 

đơn vị trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý, gồm:  

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cơ 

quan sở được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này. 

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường 

Trung cấp nghề được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này. 
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 - Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm 

Bảo trợ xã hội được quy định chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo Quyết định này. 

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cơ sở cai 

nghiện ma túy được quy định chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo Quyết định này. 

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung 

tâm Điều dưỡng người có công và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được quy định 

chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo Quyết định này. 

 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 các 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 

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

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) để đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ vượt số lượng so với quy định tại Điều 1 Quyết định này, các đơn vị 

căn cứ tình hình thực tế trình Giám đốc sở Lao động – Thương binh và xã hội 

xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của phòng Kế hoạch – Tài 

chính, sở Lao động – Thương binh và xã hội. 

  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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