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: 3929/SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2021

V/v đăng ký danh mục thiết bị mua
sắm tập trung năm 2022

Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập
trung trên địa bàn tỉnh An Giang (Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND).
Nhằm kịp thời chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức mua sắm tài sản công
theo phương thức tập trung năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các
Phòng GDĐT hoàn thiện thủ tục đăng ký tài sản mua sắm theo phương thức tập trung
năm 2022 cụ thể như sau:
1. Nội dung đăng ký:
a) Các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GDĐT rà soát lại trang thiết bị, đăng ký nhu
cầu mua sắm tập trung theo mẫu 01/ĐK/MSTT.
b) Phòng GDĐT tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo mẫu 02/ĐK/MSTT.
(Các mẫu 01/ĐK/MSTT, 02/ĐK/MSTT đính kèm Công văn)
* Lưu ý: Danh mục tài sản đăng ký mua sắm tập trung phải đảm bảo theo khoản
1, Điều 3 Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:
“1. Các tài sản phổ biến trang bị cho chức danh và phòng làm việc của chức
danh tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại khoản 2,
khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg; bao gồm: máy vi tính để
bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy.
Không bao gồm hệ thống mạng tin học (máy chủ và các thiết bị kèm theo) và tài
sản chuyên dùng trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.”
2. Quy định chung:
Để đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy tính phục vụ tốt cho hoạt động của văn
phòng và dự toán mua sắm đúng theo quy định, đề nghị các đơn vị đầu mối yêu cầu các
đơn vị trực tiếp đăng ký mua sắm xem xét đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo
phương thức tập trung năm 2022, cụ thể như sau:
a) Máy vi tính để bàn: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Máy 01: giá tham khảo 12.000.000 đồng/bộ.
- Máy 02: giá tham khảo 14.290.000 đồng/bộ.
- Máy 03: giá tham khảo 15.000.000 đồng/bộ.
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b) Máy vi tính xách tay: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Máy 01: giá tham khảo 13.200.000 đồng/máy.
- Máy 02: giá tham khảo 13.530.000 đồng/máy.
- Máy 03: giá tham khảo 15.000.000 đồng/máy.
* Ghi chú: Định mức trang bị máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay cho tất
cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn giá tối đa là 15.000.000 đồng/chiếc.
c) Máy in và máy Photocopy:
Căn cứ quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. đề nghị
đơn vị đầu mối xem xét tổng hợp, đăng ký nhu cầu mua sắm máy in và máy photocopy
phổ biến có các mức giá như sau:
- Đối với máy in: định mức trang bị cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị có
đơn giá tối đa là 10.000.000 đồng/chiếc, Không thực hiện mua sắm đối với máy in
chuyên dùng.
- Đới với máy photocopy: Định mức trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị
cấp huyện và tương đương, có đơn giá tối đa là 75.000.000 đồng/chiếc.
2. Hình thức – Thời gian đăng ký:
a) Hình thức: Các Phòng GDĐT chịu trách nhiệm tổng hợp danh mục tài sản đăng
ký mua sắm tập trung từ các cơ sở giáo dục, danh mục tài sản rà soát tài sản đăng ký phải
đảm bảo danh mục theo quy định của UBND tỉnh, gửi về Sở GDĐT (mẫu 01/ĐK/MSTT
và 02/ĐK/MSTT) qua hệ thống iOffice, đồng gửi file mềm về địa chỉ email
cham_khtc@angiang.edu.vn.
b) Thời gian: Trước ngày 05 tháng 01 năm 2022.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo các nội dung nêu trên đúng hạn. Trong quá trình
triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc thông tin về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch - Tài
chính, bà Lâm Thị Phương Châm, số điện thoại 0985 953664) để được tư vấn, hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Khanh

