
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

 Số:          /2022/QĐ-UBND             Ninh Bình, ngày         tháng        năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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, đơn vị 

 thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Bình 
                                                   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 tháng 12 năm 2017 của 

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

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

34/TB-TTHĐ ngày 13 tháng 9 năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 126/TTr-STC 

ngày 23 tháng 8 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. 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, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Bình như sau: 

1. Các sở, ban, ngành và tương đương, Ban quản lý dự án sử dụng vốn 

nhà nước cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 

đầu tư) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
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(chủng loại, số lượng) cho cơ quan mình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý.  

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài thẩm quyền quy định tại khoản 1 

Điều này còn ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng (chủng loại, số lượng) thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) 

cho các cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện và Uỷ 

ban nhân dân cấp xã (trừ lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quy định tại khoản 1 

Điều này). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc 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, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám 

đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Điều 1; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Bộ Tài chính;  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, VP5,6. 
    Zh_VP5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 
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