
   UBND TỈNH BÌNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 247 /SGDĐT-KHTC            Bình Thuận, ngày  06 tháng  02  năm 2023 
V/v đề nghị góp ý và đăng tải 

dự thảo Quyết định Ban hành 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Cao đẳng Bình Thuận, Trung tâm giáo dục 

quốc phòng an ninh tỉnh và các trường THPT. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

246/UBND-NCKSTTHC ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Quyết 

định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo xin gửi dự thảo Quyết định nêu trên tới các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trường Cao đẳng Bình 

Thuận, Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh và các Trường THPT trên địa 

bàn tỉnh để rà soát lại thiết bị cần ban hành tiêu chuẩn định mức theo quy định, qua 

đó tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo gửi về Sở Giáo dục và Đào 

tạo trước ngày 28/02/2023 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp với các cơ sở giáo dục tại địa phương rà soát theo 

các thông tư và quy định của pháp luật để tham gia ý kiến góp ý. Qua đó tổng hợp 

các ý kiến chung nhất tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố văn bản góp ý gửi 

về Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 30 ngày để lấy ý kiến rộng rãi 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. 

(Xin gủi kèm theo dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dự thảo Tở 

trình của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các văn bản, thuyết minh liên quan)./.   

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc Sở; 

- Các Phòng CM, NV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC 02b.  

GIÁM ĐỐC 
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