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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng 

tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 

23/8/2019 của UBND tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

 
 

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

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

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT - BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 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  văn bản số 19/TB-HĐND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của HĐND 

tỉnh về việc Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về một số nội dung UBND 

tỉnh xin ý kiến; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1574/TTr-STC ngày    09 

tháng 07 năm 2021 và Báo cáo số 06/BC-STP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của 

Sở Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị, 

chuyên dùng tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND  ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh 

1. Phụ lục số 3, Phụ lục số 7 và Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh được sửa đổi, bổ 

sung như sau: 

- Thay Phụ lục số 3 của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 

23/8/2019 của UBND tỉnh bằng Phụ lục số 3 của Quyết định này:Chủng loại, số 

lượng, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch. 



- Thay Phụ lục số 7 của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 

23/8/2019 của UBND tỉnh bằng Phụ lục số 7 của Quyết định này:Chủng loại, số 

lượng, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Thông tin và Truyền thông . 

-  Sửa đổi tên Trung tâm Năng lượng tại mục II phần D phụ lục số 9.Chủng 

loại, số lượng, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành công thương kèm theo Quyết 

định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh thành: Trung tâm 

Phát triển Công thương Vĩnh Phúc. 

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm) 

2. Bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các Phụ 

lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 4, Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 8, Phụ 

lục số 9, Phụ lục số 10 kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ - UBND ngày 

23/8/2019 của UBND tỉnh. 

 (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      /07/2021.  

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính (Thay B/c); 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  
- TTTU, TTHĐND tỉnh; 

- Như Điều 2; 
- CT, Các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;  

- Sở TC, KBNN tỉnh; 

-TT công báo tỉnh; 
- CV NCTH; 

- Lưu: VT, KT2. 

(L         b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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