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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng  

máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một 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 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 

công nghệ, kỹ thuật; 

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 81/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình phân cấp thẩm quyền 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 tỉnh Hòa Bình;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 13/TTr-LĐTBXH ngày 21/02/2023; Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại 

Văn bản số 4453/STC-QLG&CS ngày 28/12/2022. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Hòa Bình, như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 



2 

 

 

 

 Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình chịu 

trách nhiệm: 

1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc 

trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác 

chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định pháp luật hiện 

hành khác có liên quan. 

2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được 

quy định tại Điều 1 Quyết định này, lập kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị chuyên 

dùng trên cơ sở dự toán ngân sách được giao theo nguyên tắc bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả, phù hợp với tính chất công việc chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về quyết định của mình. 

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ 

sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) 

so với định mức, tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Quyết định này, Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình chủ động rà soát, tổng hợp trình Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm 

bảo phù hợp với quy mô tuyên sinh, đào tạo và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Hòa Bình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH (BM). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Toàn 
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Phụ lục: CHI TIẾT DANH MỤC, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 

CHUYÊN DÙNG ĐƯỢC BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       tháng 3 năm 2023 

 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

STT Danh mục, chủng loại máy móc thiết bị Đơn vị tính 
Số lượng 

tối đa 

A NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ   

I Phòng thực hành gầm ô tô Chiếc 01 

1 Xe ô tô (số  tay)   

II Phòng thực hành điện ô tô   

1 Xe ô tô (số tự động) Chiếc 01 

III Phòng học kỹ thuật chuẩn đoán và kiểm định   

1 

Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (Loại động cơ dùng hệ 

thống phun xăng điện tử và hệ thống phối khí 

thông minh VVTi) 

Chiếc 01 

2 
Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (Loại động cơ dùng hệ 

thống phun dầu điện tử) 

Chiếc 01 

3 Xe ô tô tải Chiếc 01 

B NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN   

 I Khu thực tập vận hành máy thi công   

1 Máy xúc bánh lốp  Chiếc 01 

2 Máy xúc bánh xích  Chiếc 01 

3 Máy xúc lật  Chiếc 01 

4 Máy ủi  Chiếc 01 

5 Máy lu tĩnh  Chiếc 01 

6 Máy lu rung  Chiếc 01 

7 Máy san  Chiếc 01 

8 Xe ô tô tải tự đổ  Chiếc 01 
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