
  UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /SGDĐT-KHTC                Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v đề nghị góp ý dự thảo quyết 

định của UBND tỉnh về bổ sung 

Quyết định số 47/2020/QĐ-

UBND ngày 04/11/2020 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận về danh 

mục, tiêu chuẩn, định mức máy 

móc, thiết bị chuyên dùng sử 

dụng tại các cơ sở giáo dục và 

đào tạo. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 Kính gửi:  

              - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

              - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

              - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP; 

              - Các đơn vị sự nghiệp GD công lập thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 395/QD-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022, bổ 

sung danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 thuộc 

lĩnh vực Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục thiết bị chuyên dùng đối với ngành 

giáo dục và đào tạo. 

Do nhu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, một số loại thiết bị phục vụ đổi 

mới Chương trình giáo dục phổ thông nên cần được quy định bổ sung để có cơ sở 

thực hiện; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về danh mục, tiêu chuẩn, định mức máy 

móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Uỷ ban nhân dân, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở để góp ý bản dự thảo (đính kèm Văn bản này). 

Về nguyên tắc thiết bị chuyên dùng thực hiện theo các quy định sau đây: 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ, Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Trong đó, lưu ý đề xác định là tài sản được xác định là TSCĐ; đó là, những 

loại tài sản đồng thời có giá trị từ 10 tr.đ trở lên và có thời gian sử dụng từ trên 01 

năm trở lên. 

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23/4/2022;  
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Kính mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý Sở, Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đối với nội dung 

trên./. 
Ghi chú đính kèm:  

- Dự thảo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Phụ lục 1 và 2. 

Nơi nhận:  
- Như trên (đề nghị góp ý); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính, Sở KHĐT (để góp ý); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở (để góp ý); 

- Cổng thông tin, điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, TrBC). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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