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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hanh phüc
Tin Giang, ngay/8tháng 4' näm 2019

QUYET DNH
Quy dnh tiêu chun, dnh mu'c sir dting din tich chuyên dung t.i các co'
quan, to chfrc, don vj thuc phim vi quãn 1 cüa tinh Tiên Giang
UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can ct' Lut To cht'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 thOng 6 nàm 2015;
Can th Lut Ban hành van ban quyphgm phOp lu4t ngOy 22 thOng 6 nàm 2015,
Can cz' Luát QuOn lj, th dyng tOi sOn cong ngày 21 thOng 6 nàm 201 7,
COn ciNghj dfnh sO' 152/2017/ND-cF ngày 27 thOng 12 nOm 2017 cla
ChInh pht quy dfnh tiêu chuân, dfnh mz'c th dyng try sO' lam viéc, co' sO' hogt
d.5ng sy' nghip,
Theo d nghj cza GiOm dO'c So' TOi chInh.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phim vi diêu chinh và dôi ttrçrng áp ding
1. Pham vi diu chinh:
a) Quyt djnh nay quy djnh tiêu chun, djnh mirc si:r diing din tich
chuyên dung tai các Co quan, to chtrc, don v thuc phm vi quãn 1 cüa tinh
Tiên Giang;
b) Di vci diên tIch chuyên dung cüa don vj lirc luçing vu trang nhân dan
thuôc Bô Quôc phông, Bô Cong an dóng trên dja bàn tinh thirc hin theo quy
djnh riêng cüa ChInh phil
2. Di tixçYng áp diing:
Quy& djnh nay áp diing di vâi co quan nhà nuOc, co quan Dâng Cong san
Vit Nam, to chüc chInh trj - xã hôi duoc ngân sách nhâ nuc dam bão kinh phi
hot dng, Ban Quán 1 dir an sir ding von nhà nithc (sau day gi là Co quan, to
chirc, don vj).
Diu 2. Quy dlnh tiêu chun, djnh mire sir ding din tIch chuyên dung
1. Các Co quan, t chüc, don v cp tinh:
a) Din tich sir diving cho hott dng tip nhn và trá h so hânh chInh: tiir
50 m2 dn 70 m2;
b) Diên tIch sii'r diing cho hoat dng tip dan: tü 20 m2 den 30 m2;
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c) Din tIch sü ding cho hott dng quán trj h thng cong ngh thông tin:
tir 25 m2 dn 35 m;
d) Hi trung 1n (tr 100 ch ngi trâ len), không k san khâu: tnthng
hçp không có trang bj bàn viêt tü 0,8 m2/chO ngôi den 1,0 rn2/chô ngôi; tnthng
hp có trang bj bàn viêt tr 1,8 m2 /ch ngôi den 2,0 m2/chO ngOi;
d) Kho bào quân chüng tr có giá và các tài san khác theo yêu cu thrc
hin nhim vu dtc thu cüa ngành (kho lu'u trü', bào quail tài 1iu, chiirng tü, ho so
du an...): tü 100 m2 den 250 rn2;
e) Diên tIch khác phiic vi nhim vi dc thu (tryc ban phông, chng thiên
tai, truyên thanh, truyên hInh...): tü 80 m2 den 100 m2.
2. Uy ban nhân dan các huyên, thành ph, th xã (cp huyn):
a) Diên tIch sir dung cho hoat dng tip nh.n và trá h so hành chInh: tr
80m2 dn lOOm2;
b) Din tIch sü dçing cho hott dng tip dan: t1r 30 m2 den 40 m2;
c) Din tIch sir dçing cho hott dng quãn trj h thng cong ngh thông tin:
tir25 m2 dn35 m2;
d) Flôi tri.thng Rrn (tü' 100 ch ngi tr len): tü 0,8 m2/ch ngôi den 01
m2/ch ngOi;
d) Kho bão quãn chirng tü có giá và các tài san khác theo yêu cu thirc
hin nhiêm vu dc thu cüa ngành (kho 1iru trü, bão quán tài lieu, chirng tui, ho so
du an...): tü lOOm2 den 250 m2;
e) Diên tIch khac phiic vii nhim v11 dc thu (trirc ban phông, chông thiên
tai, truyên thanh, truyên hInh...): tü 80 m2 den 100 m2.
3. Uy ban nhân dan các xã, phu?mg, thj trtn (cp xâ):
a) Din tIch sü diing cho hot dng tip nhn và trá h so hành chInh: ti.ir
50 m2 dn 60 m2;
b) Din tIch sir diing cho hot dng tip dan: tü 20 m2 den 30 m2;
c) Diên tIch siir ding cho hoat dng quán trj h thng cOng ngh thông tin:
tü25 m2 dên35m2;
d) Hi trithng 1rn (tr 100 ch ngi trà len): tr 0,8 m2/ch ngi den 01
m2/chO ngôi;
d) Kho bâo quail chtrng ti'j có giá và các tài san khác theo yêu cu thirc
hin nhim viii dtc thu cüa ngành (kho lixu trU', bào quân tài 1iu, chü'ng ti, ho so
du an...): tir lOOm2 den 150 m2;
e) Din tIch khác phc vij nhiêm vu däc thu (truc ban phông, chng thiên
tai, truyên thanh, truyën hinh...): tr 80 m2 den ioo m2.
4. Di vi các co quan, t chüc, dcm vj cia xây dirng tri s, trong do có b
trI din tich chuyên dung:
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a) Nu con thiu theo tiêu chun, djnh mirc quy djnh tti khoân 1, 2, 3
Diêu nay thI không xây dmg b sung din tIch chuyên dung ma bô trI, sap xêp
din tIch trV s hin có cho phü hçip vi diêu kin thirc tê dam báo phiic v1i cong
tác. TruO'ng hap không the bô trI duoc, thu trithng ca quan, tO chirc, dan vj báo
cáo Uy ban nhan dan tinh xem xét, quyêt djnh tüng tri.thng hap
the;
cci

b) Nu vtrat diên tIch theo lieu chun, djnh mrc quy djnh tai khoán 1, 2, 3
Diêu nay thI bô trI, sap xêp diên tIch tri sà hiên có cho phü hap vôi diêu kin
thirc tê, dam báo sir diing hiu qua, bet cong nãng.
Diu 3. To chti'c thu'c hiên
1. Thu trung các ca quan, t chüc, dan vi can cir vào tiêu chuân, djnh
müc din tIch chuyên dung tai Quyét djnh nay lam can cir dê 1p kê hoch khi
ducyc giao dâu tu xây dirng, thuê tnt sâ lam viêc và có trách nhiém chi dao thirc
hiên quán 1, sir dung theo dung quy djnh tai Quyêt djnh nay và các quy djnh
cüa pháp 1uQt có lien quan.
2. Giao S Tài chInh chü trI, phsi hap v91 các Co quan, to cht'rc, don vi có
lien quan triên khai thirc hin Quyêt djnh nay.
3. Chánh Van phOng Doán dai biu Quc hi, Hi dng nhân dan và Uy
ban nhân dan tinh, Giám dôc Sâ Tài chInh, Giám dôc Sâ Kê hoch và Dâu tu,
Thu trithng cac sâ, ban, ngành tinh; Chu tjch Uy ban nhân dan cap huyn, Chü
tjch Uy ban nhân dan cap xã và các co quan, to chirc, don v, cá nhân có lien
quan chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tü ngày 01 tháng 5 nàm 2019.!. 1e
No'i nhâiz:
- Nhix Diêu 3;
- B Tu' pháp (Cc kiêrn tra VBQPPL);
- TT. Tinh Oy, TT. HDND tinh, UBMTTQ tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các s, ban, ngành tinh;
- TT.HDND, UBND các huyn, thành, thj;
- UBND các huyn, thành, th;
- VP: CVP và các PVP,
Các phOng NC, phông KTTC (Luan);
Trung tam Tin h9c - Cong báo tinh;
Cong thông tin din tr tins
- Lu'u: VT, (TO).
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