UBND TỈ
NH ĐỒNG THÁP
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨ
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Độ
c lập –Tựdo –Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2019

V/v triể
n khai thực hiệ
n Thông tưsố
16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019
của BộGiáo dục và Đào tạ
o

Kí
nh gửi:
- Phòng Giáo dụ
c và Đào tạ
o huyệ
n, thịxã, thành phố;
- Các trường và trung tâm trực thuộc Sở.
Că
n cứThông tưsố16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 nă
m 2019 củ
a
BộGiáo dụ
c và Đào tạ
o vềviệ
c hướng dẫ
n tiêu chuẩ
n, đị
nh mức sửdụ
ng máy
móc, thiế
t bịchuyên dùng thuộc lĩ
nh vực giáo dụ
c và đào tạ
o.
Nhằ
m làm că
n cứđểcác cởsởgiáo dụ
c, cơsởđào tạ
o xây dựng tiêu chuẩ
n,
đị
nh mức sửdụ
ng thiế
t bị
, lậ
p kếhoạ
ch dựtoán ngân sách, đầ
u tư, mua sắ
m,
thuê, khoán kinh phí sửdụ
ng thiế
t bị
; quả
n lý, sửdụ
ng thiế
t bị
. SởGiáo dụ
c và
Đào tạ
o đềnghịcác đơn vịtriể
n khai thực hiệ
n Thông tưsố16/2019/TT-BGDĐT
củ
a BộGiáo dụ
c và Đào tạ
o ban hành ngày 04 tháng 10 nă
m 2019. Đểtả
i Thông
tưsố16/2019/TT-BGDĐT, các đơn vịvào Cổng thông tin điệ
n tửcủ
a SởGiáo
dụ
c và Đào tạ
o theo đị
a chỉ
: http://dongthap.edu.vn, tạ
i mụ
c“
Vă
n bả
n”
.
SởGiáo dụ
c và Đào tạ
o thông báo đế
n các đơn vịđược biế
t đểtriể
n khai
thực hiệ
n theo quy đị
nh tạ
i Thông tưnêu trên./.
Nơi nhận:
- Nhưtrên;
- Các Phòng CMNV Sở(phố
i hợp);
- Lưu: VT, CNTTTBTV, N, 03b .
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