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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai Quyết định phê duyệt
Đề án sử dụng tài sản công vào mục
đích cho thuê và lắp đặt máy bán
hàng tự động các đơn vị trực thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT;
- Hiệu trưởng trường Trẻ em Khuyết tật;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích
cho thuê tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 2917/VPUBND-KGVX ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh An Giang, về việc về chủ trương lắp đặt máy bán hàng tự động,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một
số nội dung cụ thể như sau:
I. Triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê:
1. Tài sản cho thuê:
- Căn tin
- Nhà giữ xe
- Mặt bằng kinh doanh văn phòng phẩm và các dịch vụ phục vụ công tác giảng
dạy và học tập khác.
2. Phương thức thực hiện: Đấu giá cho thuê.
3. Phương án tài chính:
- Thu: Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê được thực hiện theo
các quy định pháp luậthiện hành;
- Chi: Chi trả các chi phí hợp lý có liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính với
Nhànước, phần còn lại các đơn vị được quản lý, sử dụng theo quy định
của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản 6, khoản 7
Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
4. Chi tiết nội dung: Theo các Đề án cụ thể do các đơn vị lập đã được thẩm định.
5. Các đơn vị chủ dộng xây dựng kế hoạch thực hiện việc sử dụng tài sản công
vào mục đích cho thuê và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo
đúng mục đích, chất lượng, tiến độ.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung Đề
án được phê duyệt; các đơn vị cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung vào Đề án gửi Sở
GDĐT tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét. Các đơn vị chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi trong đề án sau khi
có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. Đối với việc lắp đặt máy bán hàng tự động trong khuôn viên trường:
1. Việc triển khai máy bán hàng tự động do Công ty lắp đặt máy bán hàng tự
động trực tiếp thỏa thuận và hợp đồng với nhà thầu đã trúng thầu căn tin tại đơn vị,
nhà thầu trúng đấu giá chịu trách nhiệm về việc niêm yết giá và chịu sự kiểm tra,
giám sát của lãnh đạo các đơn vị trường học theo quy định.
2. Trong quá trình triển khai, nhà thầu trúng thầu khai thác căn tin phối
hợp cùng Công ty lắp đặt máy bán hàng thỏa thuận bổ sung các chi phí phát
sinh trong hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm soát về chất lượng và
tính an toàn của các sản phẩm dự kiến bán tại máy bán hàng tự động.
3. Trước khi lắp đặt, lãnh đạo các đơn vị phối hợp cùng các nhà thầu xem xét
các điều kiện, vị trí lắp đặt máy bán hàng tự động trong khuôn viên trường sao cho
hợp lý, đảm bảo vẻ mỹ quan trong môi trường sư phạm, an toàn cho học sinh và
người sử dụng, không ảnh hưởng đến an ninh trật tự trường học và các hoạt
động khác tại đơn vị.
4. Các đơn vị có nhu cầu lắp đặt máy bán hàng tự động tiếp tục xây dựng Đề án
riêng (như Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định) gửi về Sở
GDĐT tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.
Các đơn vị gửi bản chính thức của Đề án trực tiếp cho đ/c Hồ Công Hiện Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT, đồng gửi tệp văn bản Đề án vào địa chỉ mail
hientc@angiang.edu.vn.
Để đảm bảo quyền lợi cho từng đơn vị, đồng thời thực hiện theo đúng các quy định
về Quản lý, sử dụng tài sản công, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung
công văn này. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ Sở
GDĐT (Phòng Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 0296.3857796, email:
phongkhtc@angiang.edu.vn) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.
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