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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SGDĐT-KHTC Ninh Thuận, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

 V/v chuẩn bị báo cáo và làm việc 

với đoàn công tác của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo kiểm tra tình hình 

thực hiện tại các trường THCS 

tham dia thuộc Dự án THCS vùng 

khó khăn nhất giai đoạn 2. 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

               - Phòng GD&ĐT các huyện; 

               - Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Phước 

               - Hiệu trưởng 08 trường THCS  

                và trường THCS, THPT Bác Ái. 

  

Tiếp nhận Công văn số 103/DATHCSKKN2-GSĐG ngày 12 tháng 8 năm 

2022 của Ban Quản lý Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 

(Bộ Giáo dục và Đào tạo) về làm việc tại tỉnh Ninh Thuận. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch làm việc của đoàn và đề nghị các 

trường chuẩn bị một số nội dung như sau: 

1. Mục đích: Giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động (Dự án được 

đầu tư; tiếp nhận, sử dụng cơ sở vật chất, đồ gỗ và thiết bị; tiến độ biên soạn, cung 

cấp tài liệu giáo dục địa phương). 

2. Nội dung 

- Kiểm tra một số công trình được Dự án đầu tư xây dựng về khối lượng hoàn 

thành và công tác duy tu bảo dưỡng công trình. 

- Kiểm tra việc bàn giao, tiếp nhận và sử dung cơ sở vật chất, đồ gỗ và thiết 

bị (bao gồm cả thiết bị phòng trực tuyến) do dự án cấp. 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện hỗ trợ biên soạn và cung cấp tài liệu Giáo dục địa 

phương. 

3. Các trường chuẩn bị 

- Báo cáo số liệu đầu vào (số học sinh, lớp năm học 2021-2022 bao gồm 

Nam, nữ, dân tộc, nữ dân tộc; tình hình hoạt động của trường sau khi thụ hưởng 

dự án, khó khăn, vướng mắc,…); 

- Các loại thiết bị: Báo cáo tình hình sử dụng và hệ thống sổ sách quản lý, ghi 

tăng tài sản theo qui định; sắ xếp, bố trí để thiết bị phục vụ dạy học trong phòng 

học và phòng thí nghiệm, thực hành; 

- Đối với phòng học trực tuyến: Cần kiểm tra để bảo đảm thiết bị hoạt động 

bình thường, báo cáo công tác quản lý và sử dụng, sổ sách quản lý tài sản;  

- Tổ chức dọn vệ sinh xung quanh trường, trong phòng học và khu vệ sinh; 

sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị dạy học, nhất là số thiết bị do dự án cung cấp để 

đoàn kiểm tra và ghi hình. 
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4. Thời gian và địa điểm đoàn làm việc: 02 ngày (từ ngày 25/8/2022 đến 

26/8/2022) tại các trường THCS thụ hưởng từ dự án; thời gian đoàn đến Sở Giáo 

dục và Đào tạo sẽ thông báo cụ thể sau. 

Đề nghị các Phòng Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX 

Ninh Phước và Hiệu trưởng các trường được thụ hưởng từ Dự án triển khai và 

chuẩn bị các nội dung trên; Đoàn sẽ đến từng trường, dự kiến sẽ phỏng vấn, ghi 

hình lãnh đạo, giáo viên và nhân viên quản lý thiết bị của trường; 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với các Ông 

sau đây: 

- Ông Nguyễn Thái Quang, phó trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, số điện 

thoại 0917 445 889 hoặc 025932 822 996 đối với hoạt động chung của dự án và 

riêng phần XDCB; 

- Ông Nguyễn Đức Hoài TP Nghiệp vụ Dạy học, số điện thoại 0918 170 670 

đối với phần biên soạn và cung cấp tài liệu giáo dục địa phương; 

- Ông Trần Bửu Chinh, số điện thoại 0913 954 366 hoặc số 02593 838 884 

đối với phần thiết bị đồ gỗ, thiết bị. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.  
 
Ghi chú đính kèm 

- Văn bản số 103/DATHCSVKKN2-GSĐG ngày 12/8/2022 của Bộ GDĐT. 

- Danh sách các trường được thụ hưởng từ dự án và Phụ lục số liệu của Sở GDĐT. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP, P.KHTC (BTT,NTQ). 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Bá Phương 
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1. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 

STT 
Tên 

huyện 
Tên xã Tên trường 

Phòng 

học 

Phòng 

học bộ 

môn 

Vật lý 

Phòng 

học bộ 

môn 

Hóa học 

Phòng 

học bộ 

môn 

Sinh 

học 

Thư 

viện 

Phòng 

bán trú 

học 

sinh 

Phòng 

ở công 

vụ giáo 

viên 

Tổng cộng 32 3 3 1 3 12 17 

1 
Ninh 

Sơn 
Hòa Sơn Hoàng Hoa Thám / / 1 / 1 / 4 

2 Bác Ái 
Phước 

Thành 
Nguyễn Huệ / 1 / / 1 8 4 

3 Bác Ái 
Phước 

Chính 
Võ Văn Kiệt / / / 1 1 4 3 

4 
Ninh 

Phước 

Phước 

Sơn 
Phan Bội Châu 6 / 1 / / / / 

5 
Ninh 

Phước 
An Hải 

Nguyễn Thị Minh 

Khai 
6 1 / / / / / 

6 
Ninh 

Hải 
Vĩnh Hải Nguyễn Văn Linh 4 1 / / / / 3 

7 
Thuận 

Bắc 
Bắc Sơn Hà Huy Tập 6 / / / / / / 

8 
Thuận 

Nam 

Phước 

Diêm 
Trương Văn Ly 6 / / / / / 3 

9 
Thuận 

Nam 

Phước 

Ninh 
Võ văn Kiệt 4 / 1 / / / / 

 

2. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS ĐƯỢC TRANG BỊ PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN 

(1) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Thuận Nam): Nay là . 

Trường TH, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng: Bà Não Thiên Minh 

Nguyệt, số điện thoại 0912 939 158. 

(2) Trường THCS Trần Phú (huyện Bác Ái): Nay sáp nhập vào trường 

THPT Bác Ái (trường THCS-THPT Bác Ái); Hiệu trưởng Lê Tám, điện thoại 

0919 062 939. 

(3) Trường THCS Quang Trung (huyện Ninh Sơn); Hiệu trưởng Lê Văn 

Khanh, điện thoại 0918 071 451 

(4) Trường THCS Đoàn Thị Điểm (huyện Ninh Hải); Hiệu trưởng Hà Văn 

Tiên, điện thoại 0982 045 709. 

(5) Trường THCS Bùi Thị Xuân (huyện Thuận Bắc); Hiệu trưởng Vũ Thị 

Thúy Hồi, điện thoại 0397 462 228. 

(6) Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Phước: UBND huyện Ninh Phước quản 

lý từ năm 2019; Giám đốc Phạm Ngọc Minh, điện thoại 0982 336 347. 
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BÁO CÁO DANH MỤC ĐỒ GỖ 

Trường:……………………………………………………… 

(số phòng dự án đã đầu tư: ………, bao gồm:……) 

STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số lượng 

Hỏng Tốt 

1 Phòng học 

Bàn, ghế HS (01 bàn đôi, 02 ghế đơn) Bộ   

Bảng chống lóa Cái   

Bàn ghế GV (01 bàn, 01 ghế) Bộ   

2 
Phòng học bộ 

môn Vật lý 

Bàn ghế thí nghiệm HS (01 bàn đôi, 02 ghế đơn) Bộ   

Bảng chống lóa Cái   

Bàn ghế thí nghiệm GV (01 bàn, 01 ghế) Bộ   

Tủ điều khiển trung tâm Cái   

Tủ thiết bị dạy học Cái   

3 
Phòng học bộ 

môn Hóa học 

Bàn ghế thí nghiệm HS (01 bàn 4 chỗ ngồi, 04 

ghế đơn) 

Bộ   

Bảng chống lóa Cái   

Bàn ghế thí nghiệm GV (01 bàn, 01 ghế) Bộ   

Tủ thiết bị dạy học Cái   

4 
Phòng học bộ 

môn Sinh học 

Bàn ghế thí nghiệm HS (01 bàn đôi, 02 ghế đơn) Bộ   

Bảng chống lóa Cái   

Bàn ghế thí nghiệm GV (01 bàn, 01 ghế) Bộ   

Tủ thiết bị dạy học Cái   

5 
Phòng Thư 

viện 

Bộ bàn đọc 6 khoang (01 bàn, 06 ghế đơn) Bộ   

Bàn, ghế thủ thư (01 bàn, 01 ghế) Bộ   

Bàn ghế vi tính (01 bàn, 02 ghế đơn) Bộ   

Tủ kính trưng bày sách Cái   

Giá sách thư viện Cái   

Tủ phích thư mục Cái   

6 
Phòng ở bán 

trú học sinh 

Bàn ghế học sinh (01 bàn đôi, 02 ghế đơn) Bộ   

Giường tầng Cái   

Tủ đựng cá nhân (02 khoang) Cái   

7 
Phòng ở công 

vụ giáo viên 

Bàn, ghế làm việc (01 bàn, 01 ghế đơn) Bộ   

Giường cá nhân Cái   

Tủ cá nhân Cái   
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