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Đồng Nai, ngày        tháng 5 năm 2022 
  

TỜ TRÌNH 

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

UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu 

chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý 

    

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa 

đổi, bổ sung), Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định bổ 

sung các phụ lục vào Điều 1 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết 

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

lý, như sau: 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

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

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

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

Căn cứ 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. 

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. Trong thời 

gian qua, Sở Tài chính nhận được hồ sơ mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chưa được ban hành quy định tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng. Từ lý do trên, Sở Tài chính tiếp tục đề 

nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát đăng ký ban hành tiêu chuẩn, định mức 

máy móc, thiết bị chuyên dùng. 
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Qua tổng hợp hồ sơ đăng ký, Sở Tài chính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết 

định 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 thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý, 

như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành quy định: 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, việc ban hành tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nhằm xác định rõ nhu cầu về số lượng, 

chủng loại trang bị tài sản, phát huy năng suất sử dụng của tài sản tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; bố trí nguồn kinh phí kịp thời, đúng đối tượng, hạn chế lãng phí nguồn 

lực của nhà nước; làm cơ sở thực hiện giải ngân theo quy định. 

Hiệu quả của việc ban hành tiêu chuẩn, định  mức: căn cứ tiêu chuẩn, định 

mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 

08/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động 

thực hiện bố trí nguồn kinh phí, công khai, minh bạch trong tổ chức mua sắm, trang 

bị tài sản công; nắm được tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho 

phép trang bị sử dụng tại đơn vị mình, từ đó cán bộ, công chức, người lao động dần 

dần nâng cao ý thức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý, sử dụng tài sản 

công có hiệu quả hơn, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, để đáp ứng nhiệm vụ công tác cần bổ sung tăng thêm số lượng 

máy móc, thiết bị; trang bị mới thay thế để phù hợp với công nghệ mới; trang bị mới 

để thực hiện công việc mới được giao; bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng đã có 

tại đơn vị nhưng chưa đăng ký với Sở Tài chính để trình ban hành tiêu chuẩn, định 

mức. Vì vậy, việc ban hành bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết 

bị chuyên dùng là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. 

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng văn bản: 

1. Mục đích 

a) Căn cứ quy định trang bị tài sản của ngành và thực tế nhu cầu công tác để 

quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với mỗi cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong công tác trang bị tài sản thuộc phạm vi quản lý. 

c) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức, tránh 

lãng phí. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Quy định rõ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng làm cơ sở 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập kế hoạch để bố trí kinh phí và tổ chức mua sắm 

theo đúng quy định. 
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III. Quá trình xây dựng dự thảo quy định: 

Triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 1365/UBND-KT 

ngày 06/02/2018 giao Sở Tài chính chủ trì triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

Sở Tài chính có Công văn số 8643/STC-QLG&CS ngày 27/12/2021 gửi các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đề nghị rà soát đăng ký bổ sung ban hành tiêu chuẩn, định 

mức máy móc, thiết bị chuyên dùng. Qua tổng hợp, Sở Tài chính đã trao đổi với các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký để thống nhất số lượng và chủng loại làm cơ sở 

trình ban hành thực hiện. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản: 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm: 03 Điều; Kèm theo 21 Phụ lục tài sản chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trong đó có 01 phụ lục mới, 20 phụ lục bổ sung). 

2. Nội dung cơ bản 

Ban hành kèm theo dự thảo quyết định gồm 21 Phụ lục quy định tiêu chuẩn 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc đề nghị số 

lượng, chủng loại được căn cứ theo quy định do cơ quan có thẩm quyền hoặc theo 

công việc thực tế phát sinh cần trang bị, cụ thể: 

a) Máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Tài sản chuyên dùng là máy móc, thiết bị có thời gian sử dụng từ 1 năm trở 

lên và có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên. 

c) Máy móc, thiết bị chuyên dùng là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính 

năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; máy 

móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

V. Xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh: 

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy 

định “… 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; người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị”, đề nghị UBND 

tỉnh có văn bản xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định bổ sung các phụ lục vào Điều 1 

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho 
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các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý, Sở Tài chính kính trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                  PHÓ GIÁM ĐỐC    

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLG&CS, Nguyet 

<23.5.2022/TSCD_trinhbanhanh2022> 

                     

 

                  Lê Văn Thư 

 

 

 

 

 

 


