
Số 42, đường CMT8, Quang Vinh, TP.Biên Hòa   

ĐT: (061) 942016; FAX: (061) 847433; Email: vbstaichinh@dongnai.gov.vn 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH   

 

Số:      /STC- QLG&CS 

V/v đăng tải dự thảo Quyết 

định quy định bổ sung tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh 

Đồng Nai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

           Đồng Nai, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

     Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh - Cổng thông tin điện tử. 

 

Ngày 28/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND 

bổ sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 

20/02/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tỉnh Đồng Nai 

quản lý. Để có cơ sở tiếp tục trang bị, giải ngân mua sắm máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của các đơn vị, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị xây dựng bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng để trình ban hành thực hiện theo quy định. 

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh - Cổng thông tin điện tử đăng 

tải dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh Đồng Nai trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày theo quy định. 

Sau khi hoàn thành việc đăng tải, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh - Cổng 

thông tin điện tử có văn bản gửi Sở Tài chính biết để tiếp tục thực hiện các bước 

tiếp theo./. 

 Hồ sơ kèm theo gồm có: 

- Tờ trình, dự thảo quyết định. 

- Gồm 21 Phụ lục kèm theo. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLG&CS. 
  TSCD 2022 
 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thư 
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