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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 585 /SGDĐT-KHTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 06 tháng 5 năm 2019

V/v lập đề án sử dụng tài sản
công vào mục đích kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết
trong các cơ sở giáo dục công
lập trên địa bàn tỉnh từ năm
học 2019- 2020.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ về Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ qui định nêu tại mục 5 phần II của Công văn số 1945/STCQLG.CS ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát, xem xét tài sản công được giao nhưng chưa sử dụng hết
công suất nếu có nhu cầu sử dụng tài sản này vào mục đích kinh doanh, cho
thuê, liên doanh, liên kết các nội dung như: Cung cấp dịch vụ Căn tin, trông
giữ xe, Quầy bán văn phòng phẩm cho học sinh, nhà thi đấu đa năng...., đơn
vị có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh,
cho thuê theo nội dung yêu cầu của biểu mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm
theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP (đính kèm) và báo cáo về Sở Giáo dục và
Đào tạo tổng hợp chuyển Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt đề án.
Thời gian các đơn vị gửi Đề án về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất
ngày 15 tháng 7 năm 2019.
2. Nếu đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị
không được tổ chức sử dụng tài sản công được giao với các nội dung vào mục
đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
3. Nguồn kinh phí thu được từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên

doanh, liên kết của đơn vị được sử dụng theo qui định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung nêu
trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên
hệ với ông Lương Minh Tuấn (Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài
chính) để được hướng dẫn./.
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