
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     ĐẠI HỌC HUẾ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:              /QĐ-ĐHH                  Thừa Thiên Huế, ngày         tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  
 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc 

thành lập Đại học Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại 

học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 

năm 2017 của Quốc Hội; 

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định tiểu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 753/BGDĐT-CSVC ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng và ủy quyền 

cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 318/TTr-ĐHSP  ngày 01 tháng 3 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc đề nghị phê duyệt Ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; 

Theo đề nghị của Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

(chi tiết như Phụ lục đính kèm). 



Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trên cơ sở tiêu 

chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

quy định tại Quyết định này triển khai đề xuất mua sắm tài sản và tiếp nhận, sử dụng 

quản lý máy móc, thiết bị chuyên dùng, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

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

Chánh Văn phòng; Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại 

học Huế; Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.   

              GIÁM ĐỐC   

                    

         

 
 

      Lê Anh Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHTCCSVC. TVH. 
 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHH ngày        tháng 3 năm 2023 

của Giám đốc Đại học Huế) 
 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
S  lư ng 

I Trung tâm Thư viện và Tri thức s    

  Phòng s  hóa   

1 Bàn đặt thiết bị máy số hóa cho thư viện Bộ 01 

2 Giá đỡ màn hình cho máy số hóa Bộ 01 

 
Thiết bị chuyên dụng cho Trung tâm Thư viện và 

Tri thức s  
   

1 Chip RFID cho sách, tạp chí Chiếc 134.000 

2 
Trạm lập trình RFID (Trạm lưu thông công nghệ 

RFID) 
Bộ 05 

3 Máy photocopy Chiếc 02 

4 Máy quét mã vạch Chiếc 08 

5 Ổ cứng ngoài 4TB Chiếc 02 

6 
Máy in thẻ nhựa (Có sẵn phần mềm và thẻ nhựa đi 

kèm) 
Chiếc 01 

 Điều hòa cho các phòng    

1 Điều hòa Chiếc 20 

 Hệ th ng camera giám sát    

1 Camera quan sát trong nhà Chiếc 10 

2 Camera quan sát hành lang Chiếc 08 

3 Switch cấp nguồn PoE Chiếc 04 



STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
S  lư ng 

4 Thiết bị chuyển mạch Chiếc 01 

5 Đầu ghi hình kèm ổ cứng 8TB Chiếc 01 

6 Tivi giám sát kèm giá treo Chiếc 01 

7 Tủ rack 6U Chiếc 04 

8 
Vật tư phụ kiện thi công lắp đặt, cài đặt, cấu hình hệ 

thống camera giám sát 
Gói 01 

II 

Đầu tư trang thiết bị cho phòng học đa năng 

thông minh phục vụ hoạt động chuyển đổi s  của 

Nhà trường, trong đó mỗi phòng bao gồm các 

thành phần sau: 

05 Phòng 

1 Màn hình tương tác 86 inch Chiếc 01 

2 Máy tính để bàn All in one Chiếc 

Tối thiểu 

32 cho 32 

sinh viên / 

phòng và 

01 máy 

giảng viên 

3 Thiết bị chia sẻ nội dung trình chiếu qua mạng Bộ 01 

4 Bộ điều khiển trung tâm Bộ 01 

5 Màn hình điều khiển cảm ứng Bộ 01 

6 
Thiết bị hỗ trợ tương tác với nội dung trình chiếu 

thời gian thực 
Bộ 01 

7 Camera thu vật thể Bộ 01 

8 
Camera tự động nhận diện khuôn mặt dành cho 

Giảng viên và học viên 
Bộ 02 

9 
Thiết bị ghi nội dung bài giảng, hỗ trợ phát quảng bá 

trực tuyến 
Bộ 01 

10 Thiết bị mã hóa tín hiệu AV trên nền mạng loại 1 Bộ 04 

11 Thiết bị giải mã tín hiệu AV trên nền mạng loại 1 Bộ 03 



STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
S  lư ng 

12 Thiết bị mã hóa tín hiệu AV trên nền mạng loại 2 Bộ 01 

13 Thiết bị giải mã tín hiệu AV trên nền mạng loại 2 Bộ 01 

14 Âm ly Bộ 01 

15 Loa treo tường Chiếc 04 

16 Hệ thống Micro thu phát không dây cho Học viên Bộ 01 

17 Hệ thống Micro thu phát không dây cho Giảng viên Bộ 01 

18 Ma trận xử lý âm thanh kỹ thuật số Bộ 01 

19 Bộ chuyển mạch mạng Ethernet hỗ trợ AV Bộ 01 

20 Thiết bị phát sóng không dây Chiếc 01 

21 Tủ Rack 15U Chiếc 01 

22 Bàn, ghế cho Giáo Viên Bộ 01 

23 Bàn, ghế cho Học Viên Bộ 16 

24 
Vật tư, phụ kiện và nhân công cải tạo, thi công lắp 

đặt, cài đặt, cấu hình, hiệu chỉnh hoàn chỉnh hệ thống 
Gói 01 

III Phòng máy chủ   

  Phòng máy chủ   

1 Hệ thống máng cáp điện, mạng 
Hệ 

thống 
01 

IV Hạ tầng mạng, bảo mật   

1 Core switch Bộ 01 

 1.1 Module quản trị Chiếc 02 

 1.2 Module Module 20p PoE+ / 4p SFP+ Chiếc 02 

 1.3 Module 24p 1GbE SFP Chiếc 03 

 1.4 Module 8p 1G/10GbE SFP+ Chiếc 03 

 1.5 Module quang kết nối hệ thống 1/10Gb 
Hệ 

thống 
01 



STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
S  lư ng 

2 Thiết bị chuyển mạch các tòa nhà Chiếc 14 

3 
Thiết bị định tuyến hỗ trợ tính năng cân bằng tải 

đường truyền 
Chiếc 03 

V Hạ tầng máy chủ, lưu trữ, sao lưu dữ liệu   

1 Máy chủ ứng dụng Chiếc 10 

2 Thiết bị SAN Storage  (22 ổ trên thân chính) 
Hệ 

thống 
01 

2.1 
Ổ cứng 1.2TB SAS 10K SFF (2,5in) HDD hoặc tốt 

hơn. 
Chiếc 70 

2.2 Khay mở rộng ổ cứng Chiếc 02 

2.3 Controller Module Module 02 

VII Các phần mềm phụ tr  khác   

1 Phần mềm quản trị ảo hóa tập trung Bộ 01 

2 Bản quyền phần mềm ảo hóa cho máy chủ Bộ 20 
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