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  QUYẾT ĐỊNH 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường chính 

Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh 

tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 21 tháng 5 năm 2022 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ 

thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

Thực hiện Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ 

thống chuẩn đo lường chính - Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg. 

 

     DỰ THẢO 
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1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn 

đo lường chính - Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức được chỉ định giữ chuẩn đo lường chính sử dụng ngân sách 

nhà nước để thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo 

lường chính và Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động 

quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn 

chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND 

tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

Duy trì, bảo quản, sử dụng hệ thống chuẩn đo lường chính  

Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

I. Khái quát chung 

1. Giải thích từ ngữ  

- Chuẩn đo lường chính là chuẩn đo lường cao nhất tại địa phương được 

dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo. 

- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo 

quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường chính  là dịch vụ công thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ, do đơn vị sự nghiệp công thực hiện, phục vụ quản lý 

nhà nước về đo lường được Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện. 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường chính – Bộ quả cân 

chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg (sau đây gọi tắt là định mức kinh tế - kỹ thuật) là mức hao 

phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, vật tư để hoàn thành một đơn vị sản 

phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định) trong điều kiện cụ thể phục vụ 

quản lý nhà nước. 

- Các từ ngữ khác được hiểu theo quy định tại Điều 3 Luật Đo lường ngày 11 

tháng 11 năm 2011. 

2. Cơ sở, căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

2.1 Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng trên cơ sở quy trình thực 

hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường chính – Bộ quả cân 

chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg đã được ban hành 

2.2  Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

 Xây dựng định mức áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

sau đây: 

- Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;  

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; 

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

- Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ 
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trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2; 

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng 

dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 

quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống 

chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

phương tiện đo, chuẩn đo lường. 

3. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

Phương pháp xây dựng định mức áp dụng quy định tại Thông tư số 

04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể được 

quy định tại phụ lục III – Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì, bảo quản, sử dụng hệ 

thống chuẩn quốc gia, tên chuẩn: Quả cân chuẩn 1kg 

4. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật  

Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 14 

Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm các định mức thành phần như sau: 

a) Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động 

theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp 

công về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường chính – Bộ quả cân 
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chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. 

Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để 

sản xuất ra một sản phẩm hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện 

một công việc cụ thể và thời gian lao động trong quá trình kiểm tra nghiệm thu 

sản phẩm. Trong đó: 

a1) Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự 

nghiệp công. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công; 

a2) Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ lệ là 

10 phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. 

b) Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng 

loại máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công duy trì, bảo quản 

và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường lường chính – Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-

10)kg đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định, đơn vị 

tính là ca. 

c) Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư 

cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các 

tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tỷ lệ thu hồi vật tư áp 

dụng Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và căn cứ 

vào thực tế đã thực hiện các năm gần đây của từng loại vật tư tiêu hao cần thiết 

để hoàn thành các bước công việc. 

II. Định mức 

1. Định mức lao động 

TT Nội dung công việc 

Định mức 

công  

(thực hiện  

trong 1 năm) 

Ghi 

chú 

1 Lao động trực tiếp   

1.1 

Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và 

các điều kiện kỹ thuật khác 

(Trình độ kỹ sư hạng III, mã số V05.02.07, bậc 

2/9) 

3.5 
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1.2 

Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn  

chính - Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg với 

chuẩn quốc gia 

(Trình độ kỹ sư hạng III, mã số V05.02.07, bậc 

2/9) 

5 

 

1.3 

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao 

truyền độ chính xác của chuẩn đo lường  chính 

- Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg đến chuẩn 

đo lường có độ chính xác thấp hơn 

(Trình độ kỹ sư hạng III, mã số V05.02.07, bậc 

2/9) 

15.5 

 

1.4 

Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo 

lường  chính - Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-

10)kg định kỳ và đột xuất. 

15 

 

2 Lao động gián tiếp   

 

- Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao 

động cần thiết để hoàn thành công việc duy trì, 

bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường 

chính – Bộ quả cần chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg 

theo quy định. 

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ 

phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp. 

Định mức lao động gián tiếp bằng 10% định mức 

lao động trực tiếp. 

  

2. Định mức thiết bị 

TT 
Tên thiết bị Đơn vị 

tính 

Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức 

thiết bị 

1 
Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật 

khác 

1.1 Điều hòa nhiệt độ Ca 12.000 BTU 17520 

1.2 Máy hút ẩm Ca 
100 lít/ngày; 

1000W 
1095 
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1.3 Nhiệt kế Ca (0-50)℃ 1095 

1.4 Ẩm kế Ca (10-90)%RH 1095 

1.5 Áp kế Ca 
(0-1.5) bar 

Abs 
1095 

1.6 Máy tính để bàn Ca 
Loại thông 

dụng 
12 

1.7 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 12 

2 
Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn  chính - Bộ quả cân 

chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg với chuẩn quốc gia 

2.1 Máy tính để bàn Ca 
Loại thông 

dụng 
20 

2.2 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 20 

3 

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của 

chuẩn đo lường  chính - Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg đến 

chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn 

3.1 Máy tính để bàn Ca 
Loại thông 

dụng 
40 

3.2 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 40 

4 
Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường  chính - Bộ quả cân 

chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg định kỳ và đột xuất. 

4.1 Máy tính để bàn Ca 
Loại thông 

dụng 
40 

4.2 Máy in laser Ca In A4, 2 mặt 40 

3. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư 
Đợn vị 

tính 

Yêu cầu 

kỹ thuật 

Định mức vật tư  

(thực hiện trong 1 

năm) 

Sử dụng Tiêu hao 

1 Công việc 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật 
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khác 

1.1 Điện năng (nhiên liệu) kW 
220VAC-

50Hz 
79 000 79 000 

1.2 Bảo hộ lao động Bộ  02 02 

1.3 Giấy Gram A4 05 05 

1.4 Bút bi Hộp  01 01 

1.5 Ghim Hộp  01 01 

1.6 Sổ ghi chép Quyển  01 01 

2 
Công việc 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn  chính - Bộ quả cân 

chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg với chuẩn quốc gia 

2.1 
Điện năng (nhiên liệu) 

kW 
220VAC-

50Hz 
40 40 

3 

Công việc 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của 

chuẩn đo lường  chính - Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg đến chuẩn 

đo lường có độ chính xác thấp hơn 

3.1 
Điện năng (nhiên liệu) 

kW 
220VAC-

50Hz 
400 400 

4 
Công việc 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường  chính - Bộ quả cân 

chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg định kỳ và đột xuất. 

4.1 
Điện năng (nhiên liệu) 

kW 
220VAC-

50Hz 
40 40 

 


