UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 388 /UBND-KT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 6 năm 2020

V/v kinh phí mua sắm trang thiết
bị dạy học tối thiểu lớp 01
năm học 2020 - 2021

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1236/STC-HCSN ngày
01/6/2020 về việc kinh phí trang bị thiết bị dạy học tối thiểu lớp 01 phục vụ năm
học 2020-2021 (văn bản kèm theo), Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ý kiến
như sau:
1. Chấp thuận chủ trương, đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo được tổ
chức mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ thay sách giáo khoa lớp
01 theo nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên, với kinh phí dự
kiến 21.000.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp
giáo dục và đào tạo đã giao đầu năm 2020 cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý
17.889.000.000 đồng và nguồn sự nghiệp thể thao là 3.111.000.000 đồng (Chi
tiết tại văn bản số 1236/STC-HCSN ngày 01/6/2020 của Sở Tài chính đính kèm).
2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn và giám sát đơn vị thực hiện. Sở Giáo dục
và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- KBNN Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-HSĩ (03 bản).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Digitally signed by Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp
DN: c=VN, o=Tỉnh Đồng Tháp,
l=Đồng Tháp, cn=Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Date: 2020.06.08 16:40:24
+07'00'

Phạm Thiện Nghĩa

