
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
––––––––––––––– 

Số:   1403 /SGDĐT-KHTC 

V/v triển khai Quyết định số 

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày  08  tháng 5  năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các Trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được văn bản số 2288/STC-GCS ngày 

06/5/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg 

ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 

trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT công lập 

trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Trung tâm GDT  tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

1.  êu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đ ng các nội dung hướng 

d n trong Quyết định nêu trên; 

2. Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo gửi k m Quyết định số 17/2019/QĐ-

TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ để các đơn vị có cơ sở triển khai 

thực hiện.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT công lập 

trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Trung tâm GDT  tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc thực hiện theo đ ng các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị có ý kiến về Sở Giáo 

dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính./.  
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Đăng lên cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, KHTC. 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

          Huỳnh Lệ Giang  
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