BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DỰ ÁN PT GIÁO DỤC THPT 2
Số: 13/DATHPT2-ĐT
V/v: Hỗ trợ thiết bị cho các trường có
phòng học xây mới thuộc Dự án Phát triển
GD THPT2

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

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 để đầu tư bổ sung thiết bị các trường THPT có phòng học xây mới thuộc Dự
án. 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.
Theo dự kiến, vốn dư của Dự án được sử dụng để hỗ trợ thiết bị cho các phòng
học xây mới (01 bộ/phòng, bao gồm: 01 máy tính, 01 máy chiếu, 01 màn chiếu), không
hỗ trợ thiết bị cho các phòng học bộ môn: Lý, Hóa, Sinh thuộc Dự án đầu tư
Để có căn cứ thực hiện các thủ tục tiếp theo, Dự án THPT2 xin gửi Quý Sở danh
sách trường có phòng học xây mới thuộc Dự án đầu tư theo file đính kèm. Kính đề nghị
Quý Sở:
1. Rà soát tên trường, số lượng phòng học xây mới thuộc Dự án đầu tư, bổ sung, điều
chỉnh thông tin (nếu có);
2. Cho ý kiến về thiết bị Dự án hỗ trợ cho trường có phòng học xây mới thuộc Dự án
đầu tư đảm bảo thiết bị cung cấp cho các trường là thực sự cần thiết.
Ý kiến của Quý Sở xin gửi bản mềm cho Dự án trước thứ Tư ngày 17/01/2017 theo
địa chỉ email: ktsthucnguyen@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 có phòng học xây mới 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: 0912230011
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT N.H.Độ (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Hồng Hải

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: 13/DATHPT2-ĐT

Kính gửi:

…………., ngày ….tháng ….. năm 2018

Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2

Phúc đáp Công văn số 13/DATHPT2-ĐT ngày 08/01/2018 của Dự án về thiết bị cho các trường có phòng xây mới thuộc Dự án Phát triển
GD THPT2, Sở Giáo dục và Đào tạo xin cung cấp thông tin như sau:
1. Danh sách các trường có phòng học xây mới thuộc Dự án và nhu cầu thiết bị: Đề nghị Quý Sở bổ sung thông tin: Tên hiệu trưởng,
số điện thoại và cho ý kiến vào cột nhu cầu thiết bị của các trường (mỗi phòng học xây mới được Dự án hỗ trợ 01 máy tính, 01 máy chiếu,
01 màn chiếu)
Stt

Tên trường

Địa chỉ

Tên hiệu
trưởng

Điện
thoại

Số phòng
học xây
mới thuộc
Dự án

Máy tính
Không
Cần
cần

Nhu cầu thiết bị
Máy chiếu
Không
Cần
cần

Màn chiếu
Không
Cần
cần

1
2
Tổng cộng

2. Đính chính thông tin (nếu có)
Stt
1
2

Tên trường

Địa chỉ

Số phòng học xây
mới thuộc Dự án

1. Thông tin cán bộ phụ trách hoạt động này của Sở Giáo dục và Đào tạo:
Tên cán bộ phụ trách:
Chức vụ:
-

Điện thoại:

Di động:

địa chỉ email:

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 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

Ghi chú: Bản mềm mẫu đính kèm Quý Sở có thể tải xuống tại đường link sau:
www.sep2.vn/tailieu-do55

1

