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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 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

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

 

Ngày 06/5/2021, Sở Tài chính đã phát hành Tờ trình số 70/TTr-STC gửi Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét, sửa đổi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định 

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. 

Ngày 09/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phát hành Công văn số 

2179/UBND-KT yêu cầu Sở Tài chính rà soát lại dự thảo danh mục máy móc, thiết bị 

chuyên dùng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Tài chính đã 

tiến hành rà soát lại dự thảo 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 (đính kèm phụ lục 

kết quả rà soát). Sở Tài chính rà soát máy móc, thiết bị chuyên dùng theo các quy 

định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

Việc rà soát máy móc, thiết bị chuyên dùng cần lưu ý một số nội dung sau: 

1. Phân biệt rõ loại máy móc, thiết bị chuyên dùng so với các loại máy 

móc, thiết bị văn phòng phổ biến, phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định: “Máy 

móc, thiết bị chuyên dùng trừ máy móc thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này 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 và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị”. 

- Tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định: “Việc ban 

hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này được áp dụng đối với máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn là tài sản 

cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị”. 

- Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC quy định: 

“1. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình 
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Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu 

độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng 

thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu 

chuẩn dưới đây: 

a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; 

b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.” 

- Tại Phục lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC (Loại 5 – 

Máy móc, thiết bị) có nêu một số loại máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; máy 

móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cần nghiên cứu để xác định máy móc, thiết bị chuyên dùng cho phù hợp; 

tránh việc đề xuất máy móc, thiết bị chuyên dùng nhưng khi hạch toán hao mòn hoặc 

khấu hao tài sản thì thuộc loại máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến hoặc phục vụ 

hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Để đảm bảo cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu đóng 

góp Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh do Sở Tài chính rà soát. 

* Một số nội dung cần lưu ý: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn 

nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh thực hiện rà soát và đề xuất tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị mình phù hợp với quy định tại 

Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 

Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. Riêng Đài 

Phát thanh và Truyền hình nghiên cứu, đề xuất máy móc, thiết bị chuyên dùng theo 

từng lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị mình: như tài sản chuyên dùng của lĩnh vực 

phát thanh, lĩnh vực truyền hình, các phòng nghiệp vụ chuyên ngành... ; đề xuất máy 

móc, thiết bị chuyên dùng theo cùng loại, không đề xuất riêng lẻ theo dự án. 

- Các đơn vị nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường cần làm rõ về trang 

bị máy móc, thiết bị chuyên dùng là máy vi tính (lý do phải trang bị máy vi tính có 

cấu hình cao với số lượng lớn…). 

2. Sự cần thiết phải quan tâm, rà soát máy móc, thiết bị chuyên dùng của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 Việc rà soát lại nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị là cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Khi phát sinh nhu cầu trang bị máy móc, thiết 

bị chuyên dùng thì việc lập dự toán, mua sắm, thanh quyết toán chỉ được thực hiện 

trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức do cấp thẩm quyền quyết định. Trường hợp không có 

tiêu chuẩn, định mức thì không thực hiện được việc mua sắm. Vì vậy, các cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị cần phải nghiên cứu kỹ về loại máy móc, thiết bị chuyên dùng và sự cần 

thiết phải trang bị cho cơ quan, đơn vị mình để đề xuất cho phù hợp.  

Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi ý kiến đóng góp về Sở Tài chính trước ngày 

17/7/2021. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị 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 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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