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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

 chuyên dùng có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản 

 tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 
 
  

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, 

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

đơn vị (không bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số số 2855/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện; 

Căn cứ Văn bản 698/STC-QLCSGC ngày 05/02/2021 về việc thẩm định 

tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng dưới 500 triệu đồng/01 

đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT,  

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc và đề nghị của Trưởng 

phòng Kế hoạch, Tài chính Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Quy định tiêu chuẩn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản tại 

các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chi tiết tại phụ 

lục kèm theo). 
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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, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở thực hiện việc trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng các quy 

định hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,  

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính Sở, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 
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