
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 lấy ý kiến dự thảo sửa đổi 

Quyết định số 06/2019/QĐ-

UBND của UBND tỉnh 

          Trà Vinh, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

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

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

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

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 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; 

Căn cứ Công văn số 1322/UBND-KT ngày 10/04/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ 

sung Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1322/UBND-KT, ngày 27/04/2020, Sở Tài chính phát hành Công văn số 1014/STC-

QLG&CS về việc rà soát nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng. 

Qua rà soát nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính đã tổng hợp và dự thảo sửa đổi Quyết định số 

06/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2019 của UBND tỉnh (đính kèm). 

Theo quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh để Sở Tài chính tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định, đảm bảo cơ sở trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 

* Khi nghiên cứu, đóng góp, quý cơ quan, tổ chức, đơn vị cần lưu ý một 

số nội dung cụ thể như sau: 

- Máy móc, trang thiết bị chuyên dùng quy định trong phụ lục kèm theo dự 

thảo sửa đổi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh là máy móc, trang 

thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC 



của Bộ Tài chính (cụ thể: máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện là có 

thời gian sử dụng trên 01 năm và nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên).  

- Qua rà soát, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị chuyên dùng của các đơn vị gởi 

về, Sở Tài chính nhận thấy một số loại máy móc, trang thiết bị không phải là máy 

móc, thiết bị chuyên dùng (máy móc, thiết bị dùng chung; máy móc, thiết bị phổ 

biến…), cụ thể như sau: 

Stt Tên đơn vị Chủng loại, máy móc Số lượng Ghi chú 

01 Chi Cục bảo vệ Môi trường Máy scan 01 cái 

Chưa thể 

hiện rõ 

là máy 

móc, 

thiết bị 

chuyên  

dùng 

02 

 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường 

 

 Phần mềm quản trị dữ liệu 

(phần mềm thu thập và quản 

lý dữ liệu Trung tâm) 

01 bộ 

WinSvrSTDCore 2019 

SNGL OLP 2Lic NL 

CoreLic 

08 bộ 

 WinSvrCAL 2019 SNGL 

OLP NL UsrCAL 
05 bộ 

 WinPro 10 SNGL OLP NL 

Legalization GetGenuine 
02 bộ 

 Phần mềm iLotusLand chạy 

trên nền Web & Mobile dành 

cho Sở ban ngành Trên nền 

Web; Trên nền Mobile;Các 

phần mở rộng cho WEB 

01 bộ 

Phần mềm Kaspersky 

Endpoint Security For 

Business 

10 bộ 

03 
Trung tâm Công nghệ Thông 

tin (Sở TN và MT) 
Máy phát điện 01 cái 

04 Chi cục chăn nuôi và thú y 

Máy điều hòa nhiệt độ 4 cái 

Bộ lưu điện 01 bộ 

Màn chiếu di động 01 cái 

05 Sở Công thương Máy Scan 01 cái 



06 Thư viện 

Tem/chỉ từ dán sách EM 01 cái 

Máy scan 01 cái 

Máy lạnh HP 1.5 19 cái 

07 

Công ty quản lý và Phát triển 

hạ tầng khu kinh tế và các 

khu công nghiệp’ 

Tích điện UPS 

3000VA/2400W 
01 cái Chưa thể 

hiện rõ 

là máy 

móc, 

thiết bị 

chuyên  

dùng 

08 Trung tâm văn hóa 

Máy scan 01 cái 

Máy in epson 11800 01 cái 

09 
Đài Phát thanh và Truyền 

hình Trà Vinh 

Vali mềm 18 cái 

Áo che mưa máy quay 18 bộ 

- Đối với thiết bị, máy móc chuyên dùng ngành tài nguyên và môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý việc sáp nhập các đơn vị trực thuộc của mình, 

để đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. 

- Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu kỹ danh mục tài sản của đơn vị 

mình tại dự thảo Phụ lục kèm theo Quyết định để đóng góp ý kiến sửa đổi hoặc bổ 

sung nhằm đảm bảo phục vụ cho hoạt động của cơ quan mình nhưng phải nêu rõ 

được sự cần thiết phải trang bị. Lưu ý: trên cơ sở đóng góp của các đơn vị, Sở Tài 

chính sẽ nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành. Sau khi Quyết 

định được ban hành có hiệu lực, việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phải 

đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, định mức đã được UBND tỉnh quyết định; nếu ngoài 

tiêu chuẩn định mức, việc mua sắm sẽ không được xem xét chấp thuận hoặc không 

được giải ngân; các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về quyết định 

mua sắm của mình. Đồng thời đối với các máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được 

trang bị tại đơn vị hoặc đang thực hiện mua sắm trong các dự án, dự toán mua sắm, 

các Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng không có trong tiêu chuẩn, định 

mức tại Danh mục của UBND tỉnh thì sẽ không thực hiện được việc mua sắm thay 

thế nếu có hư hỏng (hoặc thanh lý), không thực hiện được việc giải ngân vốn cho 

công tác mua sắm. 

Văn bản đóng góp ý kiến vui lòng phản hồi về Sở Tài chính trước ngày 

10/02/2021 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email:dnhanh@travinh.gov.vn). 

* Văn bản gởi kèm theo: 

1) Bảng giải trình nguyên nhân, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

06/2019/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 của UBND tỉnh. 

mailto:dnhanh@travinh.gov.vn


2) Phụ lục sửa đổi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

3) Dự thảo sửa đổi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 của UBND tỉnh. 

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 ban hành./. 

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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