
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LANG CHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND           Lang Chánh, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc 

 thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  

(không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) 

 thuộc phạm vi quản lý của huyện Lang Chánh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LANG CHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND  ngày 11/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, 

sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành và 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 

(không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và 

đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của huyện Lang Chánh đối với máy móc, thiết bị 

chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (chi tiết tại phụ lục 

đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục tổng 

hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ 

sung tiêu chuẩn định mức, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng khi cần thiết. 
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Kho bạc Nhà nước huyện Lang Chánh căn cứ tiêu chuẩn định mức, sử 

dụng máy móc thiết bị chuyên dùng được ban hành tại Điều 1 Quyết định này để 

thực hiện kiểm soát chi và thanh toán. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Lang Chánh và các ngành, đơn vị có 

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

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3QĐ; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng 
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