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CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 30-11-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2837/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm
bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án, chương
trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc,
thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy
móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số
157/HĐND-VP ngày 14/9/2017;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1910/TTr-STC ngày
31/7/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước
đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án, chương
trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị)
thuộc tỉnh quản lý:
1. Máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn
vị tài sản: Chi tiết tại Phụ lục số I.
2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài
sản: Chi tiết tại Phụ lục số II.

