
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STC-CSTHTK 
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định Quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công 

trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 

 

Nam Định, ngày      tháng        năm 2021 

  

Kính gửi:    - Các Sở, ban ngành khối tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về 

việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp. 

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định: “Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 

sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân 

cùng cấp (đối với cơ quan, tổ chức thuộc địa phương quản lý)”, điểm b Khoản 2 

Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định : “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi 

có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, 

ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công 

trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi quản lý” và Khoản 3 Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy 

định: “Diện tích công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào 

tạo), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của 

Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc phạm vi quản lý”,  Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Quyết định 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh Nam Định nghiên cứu, góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo 

trên và gửi về Sở Tài chính (qua phòng Quản lý công sản, tin học và thống kê) 



trước ngày 8/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xin ý kiến 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi ban hành Quyết định.  

(Có Dự thảo Quyết định kèm theo). 

Sở Tài chính trân trọng kính gửi./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

       - Lưu: VT, CSTHTK. 

                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Vân Anh 
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