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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

Số:  1973/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày   24  tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng

máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

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

Căn  cứ  Luật  Ban  hành  văn  bản  quy  phạm  pháp  luật  số  80/2015/QH13

ngày 22/6/2015;

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

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

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

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGD&ĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo

dục  và  Đào  tạo  hướng  dẫn  tiêu  chuẩn,  định  mức  sử  dụng  máy  móc,  thiết  bị

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn  cứ  Công  văn  số   201/HĐND-TH  ngày  30/7/2020  của  Thường  trực

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi tỉnh quản lý;

Xét  đề  nghị  của  Sở  Giáo  dục  và  Đào  tạo  tại  Tờ  trình  số  739/TTr-

SGD&ĐT ngày  30/3/2020;  Sở  Tài  chính  tại  Công  văn  số  1289/STC-QLG&CS

ngày 12/6/2020,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy

móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi tỉnh quản

lý theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ tiêu  chuẩn,  định mức sử dụng máy móc,  thiết  bị chuyên

dùng quy định tại Điều 1 của Quyết định này, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực

hiện việc trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với chức năng, nhiệm

vụ,  nhu cầu sử  dụng;  khả  năng cân đối  ngân sách và nguồn kinh phí  giao bảo

đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế danh mục máy móc,

thiết  bị  chuyên  dùng  ngành  Giáo  dục  và  Đào  tạo  có  giá  mua  dưới  500  triệu

đồng/01 đơn vị tài sản ban hành tại Phụ lục I, Mục IX, Quyết định số 2673/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  Giám đốc các Sở:  Tài

chính;,Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban

nhân dân các huyện,  thành phố;  Thủ  trưởng các đơn vị  sự  nghiệp Giáo dục và

Đào tạo trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  Bùi Đức Hinh


		2020-09-21T07:41:23+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Tin học và Công báo<congbao@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




