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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công 

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối 

với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

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 Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 58/2018/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đề mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 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 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định dước tại do Nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx


Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ 

quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh 

Ninh Thuận; 

Căn cứ Văn bản số 3753/UBND-KTTH ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương ban hành quy chế Quản lý, sử dụng tài 

sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng tài 

sản công của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận”. 

  Các nội dung khác về quản lý và sử dụng tài sản công không được quy định 

tại Quy chế này thì sẽ thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Điều 3. Tập thể, công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh 

Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (TD. Office); 
- Sở KH&CN; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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