BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN PT GIÁO DỤC THPT 2

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

Số: 355/DATHPT2-ĐT
V/v: Xác định đơn vị thụ hưởng và nhu cầu
thiết bị phục vụ đổi mới giáo dục

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2 (Dự án THPT2) đang làm thủ tục sử
dụng vốn dư thuộc Dự án THPT2 để đầu tư thiết bị cho 02 trường THPT/tỉnh. Theo
yêu cầu của các bộ ngành liên quan, việc đầu tư chỉ thực hiện nếu ngành giáo dục đang
còn thiếu thiết bị so với nhu cầu đổi mới giáo dục. Để có căn cứ thực hiện các thủ tục
tiếp theo, Dự án THPT2 kính đề nghị Quý Sở:
1. Lựa chọn và đề xuất 02 trường THPT được cung cấp thiết bị để phục vụ
đổi mới chương trình và sách giáo khoa để Dự án tổng hợp trình lãnh đạo Bộ xem
xét phê duyệt. 02 trường được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí:
- Còn thiếu thiết bị phục vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa;
- Thuộc các vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đã có trong chủ trương, kế hoạch đầu tư
công của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020;
- Chưa đáp ứng đủ thiết bị tối thiểu theo quy định theo thông tư số 01/2010/TTBGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông;
- Thiết bị theo danh mục được cấp (đính kèm) không trùng lắp với các dự án sử
dụng nguồn vốn khác; nhưng có thể bổ sung thiết bị hiện có (nếu còn thiếu) để đáp
ứng đủ nhu cầu dạy học;
- Ưu tiên phân bổ cho trường chưa được các dự án giáo dục và các tổ chức quốc tế
đầu tư nhiều nhưng có thành tích tốt trong việc dạy và học.
2. Cho ý kiến về nhu cầu thiết bị (theo mẫu đính kèm); đảm bảo thiết bị Quý
Sở lựa chọn và đề nghị cung cấp cho 02 trường là thực sự cần thiết.
Ý kiến của Quý Sở xin gửi bản mềm cho Dự án trước thứ Tư ngày 20/12/2017 theo
02 địa chỉ email: kyo.kts@gmail.com và duanthpt2@gmail.com

Bản có dấu gửi theo đường công văn đến địa chỉ:
Phòng Đấu thầu, Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Phổ thông giai
đoạn 2.
Số 112 Phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Số điện thoại: 024.37836101 (máy lẻ 324/321) ; Fax: 024.37833030;
Sau thời hạn trên nếu Dự án THPT2 không nhận được văn bản phản hồi của Quý
Sở, Dự án sẽ hiểu rằng các trường THPT của Sở đã có đủ trang thiết bị phục vụ giảng
dạy và không có nhu cầu cần cung cấp thêm.
Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ: Đ/c Nguyễn Quý Đôn, DĐ: 0912.230.011
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT N.H.Độ (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

(đã ký)
Nguyễn Hồng Hải
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UBND TỈNH ..........................

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

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: ………/………….
V/v: Phúc đáp Công văn số:
355/DATHPT2-ĐT

Kính gửi:

…………., ngày ….tháng ….. năm 2017

Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

Phúc đáp Công văn số 355/DATHPT2-ĐT ngày 12/12/2017 của Dự án về việc xác
định đơn vị thụ hưởng và nhu cầu đầu tư phục vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa, Sở
Giáo dục và Đào tạo……………………… lựa chọn 2 trường THPT cần được cung cấp thiết
và thông tin cán bộ phụ trách của Sở. Chi tiết như sau:
1. Đơn vị thụ hưởng số 01
Tên trường: ................................... ........................................................................
Địa chỉ: .......................................... ........................................................................
........................................................ ........................................................................
Số điện thoại: ..................................................., Fax: ...........................................
Tên hiệu trưởng: .............................................., Di động: ....................................
2. Đơn vị thụ hưởng số 02
Tên trường: ................................... ........................................................................
Địa chỉ: .......................................... ........................................................................
........................................................ ........................................................................
Số điện thoại: ..................................................., Fax: ...........................................
Tên hiệu trưởng: .............................................., Di động: ....................................
3. Thông tin cán bộ phụ trách của Sở Giáo dục và Đào tạo:
Tên cán bộ phụ trách:
Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Đề nghị Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2 cung cấp cho 02 trường nêu trên
các thiết bị theo danh mục sau:
Nhu cầu
Stt

I
1

Tên hàng hoá

Thiết bị cho phòng tin học và
thư viện
Máy tính cho giáo viên

Đơn vị
tính

Chiếc

Số
lượng

Đơn vị thụ
hưởng 1
Không
Cần
cần

Đơn vị thụ hưởng 2
Cần

Không cần

1

2

Nhu cầu
Stt

2
3
4
5
6
7
II

1

2
3
4
5
6

-

Tên hàng hoá

Máy tính cho học sinh
Máy tính cho thư viện
Máy tính xách tay
Thiết bị mạng, thiết bị điện và
phụ kiện + v/c lắp đặt
Máy in
Màn hình tương tác
Thiết bị cho phòng học đa
phương tiện và 03 phòng học bộ
môn
Máy tính cho 01 phòng đa
phương tiện và 03 phòng học bộ
môn
Máy quay phim KTS
Máy chiếu đa năng KTS
Máy chiếu vật thể KTS
Màn chiếu treo tường
Hệ thống âm thanh di động

Đơn vị
tính

Số
lượng

Chiếc
Chiếc
Chiếc
Bộ

24
2
1
1

Chiếc
Cái

1
1

Chiếc

4

Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc
Bộ

1
4
4
4
2

Đơn vị thụ
hưởng 1
Không
Cần
cần

Đơn vị thụ hưởng 2
Cần

Không cần

Sở Giáo dục và Đào tạo chúng tôi cam kết:
Các thiết bị đề xuất trên là cần thiết và không trùng lắp với các dự án sử dụng nguồn
vốn khác;
Chỉ đạo nhà trường bố trí phòng với diện tích đủ để lắp đặt thiết bị và cán bộ chuyên
môn để tiếp nhận và sử dụng thiết bị trên hiệu quả.

Ý kiến khác: (nếu có)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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