
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:           /STC-GCS 
V/v tuyên truyền, tổ chức thực hiện 
tốt các quy định về tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng tài sản công 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày           tháng 8 năm 2021 

 

       Kính gửi: 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khối tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 23/7/2021 về cải thiện và nâng 

cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Hà Giang năm 2021. 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công là công cụ quan trọng, được sử 

dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản lý tài sản công, từ khâu đầu tư xây 

dựng, mua sắm, nâng cấp, mở rộng, giao, thuê, bố trí sử dụng cho đến khâu xử lý 

tài sản và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời là cơ sở để lập, phê duyệt, 

phân bổ dự toán, kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Việc áp dụng tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng tài sản công đã góp phần vào việc tiết kiệm, chống lãng phí và giảm 

chi từ ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp 

luật của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành các Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đối với 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, gồm: 

1. Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 và Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

2. Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

3. Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang. 

4. Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân 

cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

5. Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 quy định định mức tối 

đa nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

sử dụng kinh phí từ NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

6. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Hà Giang.  
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Sở Tài chính đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị khai thác 

các quyết định trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà 

Giang (chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công) tại địa chỉ http://stc.hagiang.gov.vn/ 

để tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết 

để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo việc sử dụng tài sản công đạt hiệu quả./. 

    Nơi nhận:  

- Như trên;    

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng tin học thống kê;                                                                                            

- Lưu VT, GCS; HCSN; QLNS; VP.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đặng Quốc Toản 
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