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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

S�: 64/2021/Q�-UBND 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
  ��c l�p - T� do - H�nh phúc 

      Nam ��nh, ngày  27 tháng 12 n�m 2021 

 

QUY�T ��NH 
Ban hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng di�n tích chuyên dùng nhà làm vi�c 
c�a các c� quan, t� ch�c, ��n v� và phân c�p th�m quy�n ban hành tiêu chu�n, 

��nh m�c s� d�ng công trình s� nghi�p c�a ��n v� s� nghi�p công l�p  
thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh  

 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 
Lu�t s�a ��i b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c 
chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 n�m 
2015; Lu�t s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m 
pháp lu�t ngày 18 tháng 6 n�m 2020; 

C�n c� Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công ngày 21 tháng 6 n�m 2017; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 152/2017/N�-CP ngày 27 tháng 12 n�m 2017 c�a 
Chính ph� quy ��nh tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng tr� s� làm vi�c, c� s� ho�t ��ng 
s� nghi�p; 

Theo �� ngh� c�a S� Tài chính t�i T� trình s� 903/TTr-STC ngày 13/12/2021, S� 
T� pháp t�i Báo cáo th�m ��nh s� 1405/BC-STP ngày 22/11/2021 và h� s� kèm theo. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Ph�m vi �i�u ch�nh  

Quy�t ��nh này quy ��nh v� tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng di�n tích chuyên 
dùng nhà làm vi�c c�a các c� quan, t� ch�c, ��n v� và phân c�p th�m quy�n ban 
hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng công trình s� nghi�p c�a ��n v� s� nghi�p công 
l�p thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh. 

�i�u 2. ��i t��ng áp d�ng 

C� quan nhà n��c, c� quan ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, t� ch�c chính tr� - xã 
h�i ���c ngân sách nhà n��c ��m b�o kinh phí ho�t ��ng, ��n v� s� nghi�p công 
l�p (tr� ��n v� s� nghi�p công l�p t� ��m b�o chi th��ng xuyên và chi ��u t�), ban 
qu�n lý d� án s� d�ng v�n nhà n��c (sau �ây g�i là c� quan, t� ch�c, ��n v�). 

�i�u 3. Tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng di�n tích chuyên dùng  

1. Tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng di�n tích chuyên dùng nhà làm vi�c c�a 
các c� quan, t� ch�c, ��n v� thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh (có ph� l�c 
chi ti�t kèm theo). 
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2. ��i v�i di�n tích khác ph�c v� nhi�m v� ��c thù (n�u có) c�a c� quan, t� 
ch�c, ��n v� không quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u này: C�n c� các nhi�m v� ��c thù 
���c nêu trong báo cáo ��u t�, c� quan, t� ch�c, ��n v� báo cáo UBND t�nh xem 
xét, quy�t ��nh tr��c khi trình c�p có th�m quy�n phê duy�t ch� tr��ng ��u t�; c� 
th� nh� sau: 

a) C� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh và ��n v� tr�c thu�c c� quan, t� ch�c 

��n v� c�p t�nh: Di�n tích t�i �a 500 m2.  

b) C� quan, t� ch�c, ��n v� c�p huy�n, xã: Di�n tích t�i �a 300 m2.  

�i�u 4. Phân c�p th�m quy�n ban hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng 
công trình s� nghi�p c�a ��n v� s� nghi�p công l�p thu�c ph�m vi qu�n lý c�a 
t�nh Nam ��nh 

1. ��i v�i di�n tích công trình s� nghi�p trong l�nh v�c giáo d�c và �ào t�o: 

C�n c� quy ��nh chi ti�t h��ng d�n v� tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng công 
trình s� nghi�p v� giáo d�c và �ào t�o c�a B� Giáo d�c và �ào t�o, B� Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xã h�i, Th� tr��ng các S�: Giáo d�c và �ào t�o, Lao ��ng - 
Th��ng binh và Xã h�i ban hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng công trình s� 
nghi�p trong l�nh v�c giáo d�c và �ào t�o c�a các ��n v� s� nghi�p công l�p thu�c 
ph�m vi qu�n lý ��m b�o ti�t ki�m, hi�u qu� và phù h�p v�i ch�c n�ng, nhi�m v�, 
nhu c�u s� d�ng th�c t� c�a ��n v�. 

2. ��i v�i di�n tích công trình s� nghi�p trong l�nh v�c y t�:  

Giao S� Tài chính ch� trì, ph�i h�p v�i S� Y t� và c� quan liên quan tham 
m�u UBND t�nh phân c�p th�m quy�n ban hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng 
công trình s� nghi�p sau khi B� Y t� ban hành quy ��nh chi ti�t h��ng d�n v� tiêu 
chu�n, ��nh m�c s� d�ng công trình s� nghi�p v� y t�. 

3. ��i v�i di�n tích công trình s� nghi�p khác (ngoài l�nh v�c y t�, giáo d�c 

và �ào t�o):  

Các S�, ban, ngành, �oàn th� c�p t�nh, UBND các huy�n, thành ph� Nam 

��nh ban hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng công trình s� nghi�p c�a các ��n v� 

s� nghi�p công l�p thu�c ph�m vi qu�n lý ��m b�o ti�t ki�m, hi�u qu� và phù h�p 

v�i ch�c n�ng, nhi�m v�, nhu c�u s� d�ng th�c t� c�a ��n v�. 

�i�u 5. X� lý chuy�n ti�p  

��i v�i d� án ��u t� xây d�ng m�i, c�i t�o, nâng c�p tr� s� làm vi�c, c� s� 
ho�t ��ng s� nghi�p �ã ���c c�p có th�m quy�n phê duy�t theo quy ��nh tr��c 
ngày Quy�t ��nh này có hi�u l�c thì không xác ��nh l�i di�n tích theo tiêu chu�n, 
��nh m�c quy ��nh t�i Quy�t ��nh này. 

�i�u 6. Hi�u l�c thi hành 

Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày 10/01/2022. 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 01+02+03+04/Ngày 05-01-2022 62

3 

 

�i�u 7. Trách nhi�m thi hành 

1. Giao S� Tài chính có ý ki�n b�ng v�n b�n v� tiêu chu�n, ��nh m�c tr� s� 
làm vi�c, c� s� ho�t ��ng s� nghi�p c�a c� quan, t� ch�c, ��n v� thu�c ph�m vi qu�n 
lý c�a t�nh tr��c khi c� quan, ng��i có th�m quy�n phê duy�t thi�t k� ��u t� xây 
d�ng m�i, nâng c�p, c�i t�o ho�c mua s�m tr� s� làm vi�c, c� s� ho�t ��ng s� nghi�p. 

2. Chánh V�n phòng UBND t�nh; Th� tr��ng các S�, ban, ngành, �oàn th� 
thu�c t�nh; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� Nam ��nh và c� quan, t� ch�c, 
cá nhân có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

                                                                 

 

TM. U� BAN NHÂN DÂN                                                                                                           

KT. CH� T�CH 

PHÓ CH� T�CH  

 
 

Hà Lan Anh 
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STT Lo�i di�n tích chuyên dùng
Di�n tích 

t�i �a (m2)

I Di�n tích s� d�ng cho ho�t ��ng ti�p nh�n và tr� h� s� hành chính

1 C�p t�nh

1.1

Trung tâm Ph�c v� hành chính công, Xúc ti�n ��u t� và h� tr� doanh 

nghi�p (ch� tính ph�n di�n tích tr�c ti�p s� d�ng cho ho�t ��ng ti�p 

nh�n và tr� h� s� hành chính; ch�a bao g�m di�n tích các phòng làm 

vi�c và các h�ng m�c ph� tr� khác)

2.000

1.2

C� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh (trong tr��ng h�p th� t�c hành chính 

c�a c� quan, t� ch�c, ��n v� không th�c hi�n t�i Trung tâm ph�c v� 

hành chính công t�nh)

100

1.3 ��n v� tr�c thu�c c� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh 80

2 C�p huy�n

2.1
B� ph�n Ti�p nh�n và Tr� k�t qu� c�p huy�n thu�c V�n phòng H�i 

��ng nhân dân và U� ban nhân dân c�p huy�n
400

2.2 C� quan, t� ch�c, ��n v� khác thu�c c�p huy�n 50

3 B� ph�n Ti�p nh�n và Tr� k�t qu� c�p xã 100

II Di�n tích s� d�ng �� ti�p dân

1 C�p t�nh

1.1 Tr� s� ti�p công dân c�p t�nh 600

1.2 C� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh 100

1.3 ��n v� tr�c thu�c c� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh 80

2 C�p huy�n

2.1 Tr� s� ti�p công dân c�p huy�n 250

2.2 C� quan, t� ch�c, ��n v� khác thu�c huy�n 80

3 C�p xã (�y ban nhân dân c�p xã) 80

Ph� l�c
TIÊU CHU�N, ��NH M�C S� D�NG DI�N TÍCH CHUYÊN DÙNG NHÀ LÀM VI�C C�A 

CÁC C� QUAN, T� CH�C, ��N V� THU�C PH�M VI QU�N LÝ C�A T�NH NAM ��NH

(Kèm theo Quy�t ��nh s�:  64/2021/Q�-UBND ngày  27/12/2021 c�a UBND t�nh Nam ��nh)
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STT Lo�i di�n tích chuyên dùng
Di�n tích 

t�i �a (m2)

III Di�n tích s� d�ng �� qu�n tr� h� th�ng công ngh� thông tin

1 C�p t�nh

1.1 Trung tâm tích h�p d� li�u

- Trung tâm tích h�p d� li�u t�nh 500

- Trung tâm tích h�p d� li�u liên S�, ngành, khu v�c 200

1.2 C� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh 50

1.3 ��n v� tr�c thu�c c� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh 50

2 C�p huy�n 50

3 C�p xã (�y ban nhân dân c�p xã) 50

IV

Di�n tích H�i tr��ng l�n (t� 100 ch� ng�i tr� lên) áp d�ng chung 
cho t�t c� các c� quan, t� ch�c, ��n v� ���c thi�t k� theo yêu c�u s� 
d�ng và ���c phê duy�t trong báo cáo ��u t�, di�n tích c� th� ���c 

xác ��nh theo tiêu chu�n qu�c gia TCVN 4601:2012

Theo TCVN v� yêu c�u 

thi�t k� công s� c� quan 

hành chính

V Kho chuyên dùng ph�c v� nhi�m v� ��c thù

1 C�p t�nh

1.1 Kho l�u tr� tài li�u c�a Trung tâm l�u tr� t�nh tr�c thu�c S� N�i v� 2.000

1.2 Kho c�t gi�, b�o qu�n v�t t� phòng ch�ng l�t bão 500

1.3 Kho b�o qu�n gi�ng cây tr�ng 700

1.4 Kho ph�c v� tr�c ti�p các bu�i di�n hàng ngày 450

1.5 Kho l�u tr�, b�o qu�n tài li�u, hi�n v�t l�ch s� l�nh v�c v�n hoá xã h�i 500

1.6 Các c� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh còn l�i 450

1.7 ��n v� tr�c thu�c c� quan, t� ch�c, ��n v� c�p t�nh còn l�i 150

2 C�p huy�n 500

3 C�p xã (�y ban nhân dân c�p xã) 200
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