UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2287 /SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2020

V/v đăng ký danh mục thiết bị mua
sắm tập trung và cung cấp số liệu
xây dựng dự toán năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THCS và THPT; trường THPT;
- Hiệu trưởng trường Trẻ em Khuyết tật An Giang.
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước (NSNN);
Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà
nước 03 năm 2021 - 2023;
Nhằm kịp thời chuẩn bị cho các hoạt động của ngành trong năm 2021, Sở GDĐT yêu
cầu các đơn vị đề nghị các đơn vị cung cấp các hồ sơ và xây dựng dự toán năm 2021 cụ thể
như sau:
1. Bảng lương tháng 10/2020, lưu ý ngày ký bảng lương ghi ngày 01 tháng 10 năm 2020.
2. Đăng ký danh mục trang thiết bị mua sắm tập trung năm 20211 (theo Mẫu 03/TSCMSTT đính kèm Công văn).
3. Xây dựng số liệu dự toán năm 2021 theo yêu cầu từ Biểu 01 đến Biểu 08a.
4. Hình thức – Thời gian báo cáo:
- Báo cáo được hoàn thiện 02 bộ, có đầy đủ chữ ký của Kế toán, Hiệu trưởng (đóng dấu
mộc đơn vị); Số liệu phải rõ ràng, chính xác; Gửi bằng đường văn bản về Sở GDĐT (Phòng Kế
hoạch – Tài chính), đồng gửi về địa chỉ email phongkhtc@angiang.edu.vn;
- Thời gian: Trước ngày 21 tháng 9 năm 2020.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị
thực hiện đảm bảo theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng
mắc đề nghị thông tin về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch - Tài chính, đ/c Nguyễn Thị Sa Tuyền,
điện thoại 0919 503 411) để được tư vấn, hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.
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Trần Thị Ngọc Diễm

Cần lưu ý các danh mục thiết bị mua sắm tập trung phải đảm bảo theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 45/2019/QĐUBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND
ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
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