UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số:1491 /SGD&ĐT-KHTC

Bến Tre, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, sử
dụng tài sản công trong các cơ sở
giáo dục công lập từ năm học 20222023.

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 3770/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Tải chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công;
Để công tác quản lý, sử dụng tài sản thực hiện đúng qui định hiện hành, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố , các
đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc như sau:
1. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ sở
công lập theo hướng dẫn tại Công văn số 2830/SGD&ĐT-KHTC ngày 02 tháng 12
năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố (chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc), các đơn vị trực thuộc thực hiện thêm các nhiệm vụ:
1.1. Kiểm tra rà soát cơ sở vật chất (CSVC) của đơn vị, có kế hoạch duy tu
sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp để phục vụ cho công tác dạy học trong năm học
2022-2023, đồng thời đảm bảo CSVC sử dụng lâu dài, hiệu quả đáp ứng tốt cho công
tác dạy và học.
1.2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm xây dựng kế
hoạch hoạt động, thường xuyên kiểm tra hiện trạng CSVC và xây dựng qui chế quản
lý tài sản công của đơn vị qua các công việc cụ thể như:
- Kiểm tra hệ thống điện nước để phát hiện và bảo trì sửa chữa kịp thời, tránh
xuống cấp bị rò rĩ hư hỏng.
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- Vận hành hoạt động của các thiết bị, vệ sinh các phòng chức năng, chống
dột mái tol (mái ngói), chống thấm trần, phòng học xuống cấp… để báo cáo cấp thẩm
quyền xem xét và xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa kịp thời đáp ứng yêu cầu công
tác quản lý, dạy học học các cơ sở giáo dục công lập.
+ Chú trọng cảnh quan, môi trường giáo dục, quan tâm khu vệ sinh giáo viên,
học sinh, thường xuyên có kế hoạch vệ sinh trường, lớp học đảm bảo môi trường giáo
dục: xanh, sạch, đẹp.
- Nếu các cơ sở giáo dục công lập tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công
được giao không đúng qui định hiện hành, vi phạm các qui định tại Nghị định số
63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sẽ xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo Công văn hướng dẫn số
821/SGD&ĐT-KHTC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành
phố các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các công việc chỉ đạo nêu trên,
trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa rõ các đơn vị phản ánh về Sở Giáo
dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp
chỉ đạo);
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.
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