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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm 

trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo  
 

         CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;   

           Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 3232/STC-

QLG&CS ngày 18/6/2020. 
 

                                           QUYẾT ĐỊNH: 
 

         Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm 

trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:  

 - Danh mục tài sản, dịch vụ: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm 

trẻ tư thục (chi tiết đính kèm).  

 - Tổng giá trị tài sản, dịch vụ khoảng: 4.060.155.000 đồng, (Bằng chữ: 

Bốn tỷ, không trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn đồng), đã bao 

gồm thuế GTGT. 

 - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2020.  

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học 

cho các nhóm trẻ tư thục tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định.  

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: Tài chính, Giáo 

dục và Đào tạo và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.        
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch; 

- Chánh - Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, KTNS 
    ThaiTM  
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