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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,  

thiết bị chuyên dùng của Sở Giao thông vận tải  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÕA 

  
Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tinh Khánh 

Hòa về việc quy định 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 thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ công văn số 4340/STC-CS&TCDN ngày 27/10/2022 của Sở Tài chính 

Khánh Hòa về tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa (chi 

tiết theo Danh mục đính kèm). 

 Điều 2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng: 

 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại 

Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; 

giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị.  

 2. Việc trang bị, thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các phòng, ban 

chuyên môn thuộc Sở không được vượt quá tiêu chuẩn, định mức được quy định tại 

Điều 1 Quyết định này. 

 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định 

số 522/QĐ-SGTVT ngày 23/8/2022 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa. 



 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc sở, 

Kế toán trưởng Sở GTVT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các bộ phận liên 

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

 
Nơi nhận:(VBĐT) 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HS, H/01b. 

GIÁM ĐỐC 
  

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN 

DÙNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHÁNH HÕA 

(Ban hành theo QĐ số         /QĐ-SGTVT ngày        /12/2022 của Sở GTVT) 

 

 

STT Danh mục tài sản Đơn vị tính 
Số lượng tối 

đa 

I Văn phòng Sở   

I.1 Bộ phận 1 cửa   

1 Máy quét mã vạch và tra cứu thông tin Cái 02 

2 Máy ảnh phục vụ ghi hình tư liệu Cái 03 

3 Máy quay phim phục vụ ghi hình tư liệu Cái 02 

4 Hệ thống hiển thị thông tin  (máy tính Dell, Tivi LG) Hệ thống 01 

5 Máy xếp hàng tự động và gọi số Cái 01 

6 Camera quan sát treo tường Cái 01 

7 NAS TS5800 BUFFALO (lưu trữ dữ liệu tự động) Bộ 01 

8 Kios tra cứu thủ tục hành chính Bộ 01 

9 Máy in màu Cái 01 

10 
Máy Scan chuyên dùng tốc độ cao phục vụ số hóa hồ 

sơ lưu trữ 
Cái 02 

I.2 Các phòng thuộc Sở   

11 
Máy in giấy phép lái xe (Máy in thẻ chuyên dụng và 

máy phủ màng bảo vệ) 
Bộ 03 

12 Thiết bị ép tĩnh Cái 01 

13 GPS cầm tay Cái 02 

14 Thiết bị đếm xe Cái 03 

15 Thiết bị đo độ gồ ghế Cái 01 

16 Thiết bị đo khoảng cách Cái 01 

17 Máy Scan (bộ phận kế toán)  Cái 01 

II Thanh tra Sở   

18 
Thiết bị cân lưu động chuyên dùng gắn trên xe ô tô 

79C-00516 và máy phát điện. – Trạm cân xe lưu động 
Bộ 01 

19 
Hệ thống camera giám sát (gắn trên xe). – Trạm cân 

xe lưu động 
Bộ 01 

20 Camera gắn trên xe ô tô các Đội Thanh tra Cái 06 

21 Cân tải trọng xe ô tô xách tay của các Đội Thanh tra Cái 10 

22 Máy Scan (bộ phận kế toán) Cái  01 
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