
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:34 /2019/QĐ-UBND              Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/ 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 

27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng 

để phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Vĩnh Long. 

2. Đối với diện tích chuyên dùng của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trong 

lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường 

xuyên và chi đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 

3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách 

nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án 

sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Vĩnh Long.  

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng  

 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng quy định tại Quyết định 

này được sử dụng để làm căn cứ lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây 

dựng, mua sắm, thuê diện tích chuyên dùng. 

Điều 4. Diện tích chuyên dùng 

Quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 

của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-152-2017-nd-cp-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-tru-so-lam-viec-354148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-152-2017-nd-cp-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-tru-so-lam-viec-354148.aspx
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Điều 5. Tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

STT Diện tích sử dụng/Đơn vị Diện tích tối 

thiểu (m
2
) 

Diện tích tối 

đa (m
2
) 

I 
Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ 

sơ hành chính   

1 Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh 20 40 

2 Trung tâm phục vụ Hành chính công 300 500 

3 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 70 120 

4 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các phòng ban 

thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố 
20 40 

II Diện tích phòng tiếp dân 
  

1 Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh 20 40 

2 Phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân tỉnh 200 400 

3 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 50 100 

4 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các phòng ban 

thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố 
20 50 

III 
Diện tích phòng quản trị hệ thống công nghệ thông 

tin   

1 Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh 30 40 

2 Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 50 100 

3 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 30 40 

4 Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn 20 30 

IV 

Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ trở lên) tính 

cho 1 chỗ ngồi (theo quy mô biên chế được duyệt) 

không kể sân khấu 

0,8 1 

V 

Diện tích kho chuyên ngành như: Kho bảo quản các 

tài sản khác theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặc 

thù của ngành   

1 Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh 50 100 

2 Kho lưu trữ của tỉnh 400 500 

3 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 200 250 

4 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các phòng, 

ban thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố 
50 100 

VI 
Diện tích khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị   

 

Phục vụ từng nhiệm vụ đặc thù các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố 

và Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn 

80 140 
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Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

 Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này. 

Tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng thuộc 

trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trước khi phê duyệt hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, mua sắm, thuê trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có phát sinh. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư xây 

dựng mới, sửa chữa cải tạo hoặc mua sắm hoặc thuê diện tích chuyên dùng theo quy 

định. 

Trường hợp có thay đổi về nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng cần phải điều 

chỉnh thì Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền quyết 

định điều chỉnh cho phù hợp.  

Điều 7. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các trụ sở đã được phê duyệt đầu tư xây dựng trước ngày Quyết định 

này có hiệu lực thì không xác định lại tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng theo quy định tại Quyết định này. 

2. Trường hợp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng trụ sở trong đó 

có bố trí diện tích chuyên dùng chưa đúng (đủ) theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại 

Quyết định này mà không đảm bảo phục vụ cho nhu cầu công tác, thì báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2019. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 8; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT.6.06.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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