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Số: 309/SGDĐT-KHTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2021

V/v báo cáo rà soát, sắp xếp lại
trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở
hữu nhà nước

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Công văn số 894/STC-GCS ngày 16/4/2021 của Sở Tài chính
về việc báo cáo rà soát, sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước
theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát và
báo cáo tình hình công sở bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích thuộc phạm
vi quản lý, cụ thể như sau:
1. Tên địa chỉ công sở bỏ trống; tên đơn vị đang quản lý.
2. Năm đưa vào sử dụng, diện tích đất, diện tích xây dựng, loại công trình.
3. Nguyên giá, giá trị còn lại của công trình.
4. Hiện trạng: Bỏ trống, cho thuê, đã tháo dỡ còn lại đất trống…
5. Các hồ sơ có liên quan (nếu có)
6. Đề xuất hướng xử lý của cơ quan, đơn vị quản lý đối với công sở đang
bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích.
Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Báo cáo
gửi về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch-Tài chính) chậm nhất trước ngày 26/4/2021
để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh; đồng thời gửi qua địa chỉ Email:
duongvanthuan@phuyen.edu.vn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, KHTC.
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