
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /STC-QLG&CS 

V/v rà soát lại tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng 

Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 5497/UBND-KT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc rà soát lại danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng. Theo 

đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị 
có liên quan nghiêm túc rà soát, xác định lại (lần cuối) dự thảo danh mục máy móc 
thiết bị chuyên dùng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức được trang bị, 

đúng quy định. 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, Sở Tài chính 

đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xem xét rà soát đóng góp (lần cuối) dự thảo danh mục 
máy móc, thiết bị chuyên dùng (thay thế Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh), đảm bảo 

đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức được trang bị, đúng quy định của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan (Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2179/UBND-KT ngày 09/6/2021, Công văn số 
1704/UBND-KT ngày 28/4/2022) và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh 

nếu để xảy ra việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ 
quan, đơn vị của mình chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gây thất thoát, 

lãng phí ngân sách nhà nước trong việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng. 

(Đính kèm danh mục và các văn bản có liên quan) 

Quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước 
ngày 19/12/2022, để Sở Tài chính hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trang TTĐT Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Huỳnh Bích Như 
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