
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v công tác đầu tư mua sắm 

trang thiết bị giáo dục theo Đề án 

1436 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 
      

          Kính gửi:  

     - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; 

                                              - Thanh tra tỉnh; 

                                              - UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Công văn số 3289/SGDĐT-KHTC ngày 04/11/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc rà soát, đề xuất thực hiện đề nghị của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tại Công văn số 4017/BGDĐT-CSVC ngày 14/9/2021, để đảm bảo công 

tác đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục theo quy định, đáp ứng yêu cầu dạy 

học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh theo đề nghị 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4017/BGDĐT-CSVC ngày 

14/9/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà 

soát, sắp xếp lại trang thiết bị dạy học hiện có cho phù hợp, thực hiện mua sắm 

bổ sung các thiết bị còn thiếu bảo đảm theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, 

đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục theo đúng nội dung, đối tượng, nhiệm 

vụ theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm 

non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 1436); thực hiện quy 

trình lập hồ sơ mua sắm, danh mục mua sắm, lựa chọn đơn vị thẩm định giá, tổ 

chức lựa chọn nhà thầu, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, chất lượng 

thiết bị dạy học được mua sắm và thanh quyết toán theo quy định; cấp phát, bảo 

quản, sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, nội dung và hiệu quả; thực hiện tốt 

công tác tập huấn, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan, căn cứ khả năng ngân sách tham mưu 

UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật 

chất, mua sắm thiết bị dạy học theo Đề án 1436 trong giai đoạn 2021-2025 nhằm 

tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện, đổi 

mới chương trình giáo dục. 
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3. Các cơ quan thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc mua 

sắm trang thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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