UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2644 /SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 07 tháng 9 năm 2022

V/v tăng cường công tác quản lý và sử
dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông, GDTX năm học 2022-2023 và
những năm tiếp theo

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường THPT, THCS&THPT;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Thực hiện Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học
năm học 2022-2023; Công văn số 4039/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2022 của Bộ
GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục
thường xuyên; Công văn số 4088/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2022 của Bộ GDĐT về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023; Công văn
số 4216/BGDĐT-GDMN ngày 30/8/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023; Công văn số 4133/BGDĐTCSVC ngày 26/8/2022 của Bộ GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất
và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 20222023 và Công văn số 4185/BGDĐT-VP ngày 29/8/2022 của Bộ GDĐT về việc triển
khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.
Năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 vừa qua do tình hình dịch bệnh
Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ yếu tổ
chức dạy học trực tuyến; do đó việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong công tác
giảng dạy bị gián đoạn....
Để phục vụ tốt cho công tác dạy, học năm học 2022-2023, góp phần đảm bảo
chất lượng giáo dục đạt hiệu quả và được nâng cao; đảm bảo cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GDĐT yêu cầu
các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý và sử dụng
thiết bị, đồ dùng dạy học. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX
- Rà soát, đánh giá các thiết bị dạy học hiện có để tiếp tục sử dụng. Kiểm tra,
sửa chữa thiết bị hư (nếu có) và sắp xếp toàn bộ CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy
học đã được đầu tư như: phòng máy tính; phòng thí nghiệm Lí, Hóa, Sinh; phòng
học Ngoại ngữ; phòng Công nghệ, phòng Âm nhạc, các trang thiết bị khác đã được
đầu tư.
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- Sử dụng thường xuyên các trang thiết bị dạy và học hiện có, thực hiện đầy
đủ các tiết thực hành theo quy định trong chương trình; khai thác triệt để, nâng cao
tính hiệu quả của thiết bị được trang bị.
- Khuyến khích các trường tổ chức phong trào xây dựng thiết bị, đồ dùng dạy
học tự làm để bổ sung, cải tiến, sửa chữa nhằm phát huy hiệu quả sử dụng thiết bị
dạy học đã được trang bị hoặc bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu; đáp ứng yêu
cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phân công, bố trí giáo viên, nhân viên phụ trách thiết bị đảm bảo đúng và đủ
theo quy định hiện hành. Đảm bảo, lưu trữ hồ sơ sổ sách làm minh chứng việc bảo
quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học để phục vụ cho các đoàn kiểm tra,
thanh tra.
Chỉ đạo giáo viên, nhân viên phụ trách thiết bị, đồ dùng dạy học của trường
ghi đầy đủ tình hình mượn, trả trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong Sổ cho mượn và
sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong năm học (ghi rõ ngày mượn, ngày trả
của từng giáo viên).
- Căn cứ điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên và nhân viên thiết bị để mua sắm
bổ sung thiết bị dạy học theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, phù
hợp với phương thức tổ chức dạy học của cơ sở giáo dục. Ưu tiên các thiết bị phục
vụ cho các lớp học đã thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đối chiếu các thiết bị dạy học hiện có với danh mục thiết bị tại các văn bản
sau của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GDĐT để có kế hoạch mua sắm bổ sung hoặc
báo cáo cấp trên để tổng hợp, nhằm đáp ứng tối thiểu trang thiết bị phục vụ Chương
trình giáo dục mầm non; trang thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp
10 năm học 2022-2023 cùng các khối lớp khác những năm tiếp theo phục vụ
Chương trình giáo dục phổ thông 2018:
+ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GDĐT ban hành
Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm
non;
+ Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành
Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non;
+ Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ GDĐT sửa đổi,
bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học
tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TTBGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;
+ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học;
+ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở;
+ Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
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+ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh ban
hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các
cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
+ Công văn số 49/SGDĐT-VP ngày 07/01/2022 của Sở GDĐT về việc triển
khai thực hiện Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh
Bình Phước.
- Hằng năm có kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình quản lý, bảo quản và hiệu
quả sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học đối với các Tổ chuyên môn, giáo viên,
nhân viên tại đơn vị.
2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc thực hiện
tốt các nội dung nêu tại Mục 1 Công văn này.
- Hằng năm có kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị,
đồ dùng dạy học tại các trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Sở GDĐT sẽ có kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và tình hình, hiệu quả sử
dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,
THCS, THPT và GDTX trong năm học.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu
trách nhiệm về công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy học đã được đầu tư.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần liên hệ trực
tiếp với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại 02713.879107 hoặc
Phòng Giáo dục Tiểu học - Mầm non, điện thoại 02713.879934) để được hướng dẫn,
giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng thuộc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

