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V/v thông báo kinh phí sửa chữa lớn
tài sản cố định năm 2020

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Thực hiện theo Công văn số 1963/SGDĐT-KHTC ngày 04/11/2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc lập dự toán nhu cầu kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố
định năm 2020. Đến thời điểm ngày 20/12/2019, có 17 đơn vị gửi bảng đăng ký nhu
cầu sửa chữa lớn tài sản cố định gửi về Sở GDĐT với tổng số tiền  6.5 tỷ đồng. Tuy
nhiên, tổng kinh phí phục vụ sửa chữa lớn tài sản cố định được trích lại từ các đơn vị
trong năm 2020, sau khi trừ 10% tiết kiệm thực hiện CCTL, số tiền còn lại là
2.160.000.000 đồng1.
Với số kinh phí trên, không thể đáp ứng nhu cầu sửa chữa tất cả 17 đơn vị trường
học. Do đó, Sở GDĐT đã tiến hành khảo sát thực tế tại từng đơn vị có đăng ký nhu
cầu. Sau khi tổng hợp kết quả khảo sát thực tế, thông qua Ban Giám đốc cùng lãnh đạo
các Phòng liên quan, Sở GDĐT có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chọn 11 đơn vị trường học thuộc diện bức xúc, đủ điều kiện được
xem xét, sử dụng kinh phí sửa chữa lớn năm 20202. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng kinh
phí do Sở GDĐT phân bổ, các đơn vị phải sử dụng một phần kinh phí tại đơn vị đối
ứng, mới có thể triển khai đầy đủ các hạng mục theo đề xuất (chi tiết phân bổ + đối
ứng từng đơn vị theo danh mục trường đính kèm Công văn).
2. Đối với các đơn vị đã gửi nhu cầu nâng cấp, cải tạo, nhưng chưa được cấp kinh
phí trong năm 2020, cần cân đối và sử dụng kinh phí sẵn có tại đơn vị hoặc vận động
xã hội hóa3 để thực hiện. Trước khi thực hiện cần khái toán toàn bộ kinh phí liên quan,
trình Sở GDĐT xin ý kiến, chỉ triển khai thực hiện sau khi được sự thống nhất của lãnh
đạo Sở GDĐT.
3. Một số lưu ý:
- Kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố định hàng năm không thể đáp ứng đầy đủ nhu
cầu sửa chữa các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị cần xây dựng kế hoạch
thường xuyên duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn kinh phí cân đối
tại đơn vị, cụ thể: bảo dưỡng hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, chống dột, bồn nước bị
thấm, lavabo, dọn lá cây rơi trên mái các phòng học,... Không chi thu nhập tăng thêm
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Tổng kinh phí trích lại từ các đơn vị 2.400.000.000 đồng (50 triệu đồng/trường x 48 trường), trong đó, tiết kiệm
10% thực hiện cải cách tiền lương là 240.000.000 đồng
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11 đơn vị được chọn xếp theo thứ tự ưu tiên: chống dột phòng học, trần la phông, hàng rào hư hỏng, nhà vệ sinh
thấm dột, xuống cấp nặng
3
Việc vận động xã hội hóa phải đúng theo các quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số
1230/UBND-KGVX ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Thông tư số
16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

cho người lao động khi chưa thực hiện hết các hoạt động của nhà trường, trong đó có
khâu duy tu, sửa chữa thường xuyên tại đơn vị;
- Đối với các đơn vị có kế hoạch huy động xã hội hóa để xây dựng sân khấu, cần
xem xét ưu tiên việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị (nhất là hệ thống
nhà vệ sinh). Sau khi hoàn tất các công việc trên, nếu kinh phí còn đảm bảo, tiếp tục
xin chủ trương xây dựng sân khấu để phục vụ nhu cầu hoạt động ngoại khóa tại đơn vị;
- Kết thúc từng năm học, từng đơn vị lồng ghép báo cáo chi tiết việc thực hiện
công tác duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị vào Báo cáo sơ, tổng kết theo
mẫu của Sở GDĐT để tổng hợp.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung công văn này.
Trong quá thực hiện, có vấn đề phát sinh, vướng mắc, trao đổi với Sở GDĐT (Phòng Kế
hoạch - Tài chính, điện thoại: 02963 854451) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN tỉnh AG;
- KBNN huyện, thị, thành;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
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