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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

          Số:        /SGDĐT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Ninh Thuận, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

V/v rà soát, đăng ký nhu cầu sửa 

chữa nhỏ trường lớp năm học 

2023-2024. 

  

 

 

 

Kính gửi:  

                - Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở; 

                - Giám đốc Trung tâm GDTX-HN; 

                - Giám đốc Trung tâm HTPTGDHN. 
 

 

Tiếp nhận công văn số 2782/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 24/8/2022 của Sở 

Xây dựng về rà soát, đăng ký nhu cầu sửa chữa trụ sở cơ quan, năm 2023; 

Để thực hiện duy tu, sửa chữa tài sản công theo đúng mục đích, quy định tại 

Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà 

soát cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, khối phục vụ học tập, khối nhà vệ 

sinh,...) và báo cáo gửi về Sở trước ngày 10/9/2022 để Sở tiến hành kiểm tra đánh giá 

lại đưa vào đầu tư trong năm học 2023-2024. 

Lưu ý ưu tiên các hạng mục phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu vệ sinh, 

nhà nội trú... tập trung vào các hạng mục như sau:  

- Phần móng bị sụt lún, nứt nẻ; tường xây xuất hiện nhiều vết nứt; hệ khung cột, 

dầm, sàn bong tróc lớp vữa xi măng, trơ khung cốt thép; kết cấu đỡ mái mục gỉ, sàn 

mái, sê nô không còn khả năng chống thấm hoặc mái tole (ngói) bị thủng dột.   

- Nền gạch bể vỡ, bong dộp; hệ thống cửa, khung vách kính hoen gỉ, cong vênh  

và không còn khả năng liên kết với tường xây; trần nhà tăn nứt nhiều vết lớn, rơi vỡ 

từng mảng... 

- Hệ thống điện, cấp thoát nước chập chờn, bể vỡ gây đóng rêu mốc hộp gen; thiết 

bị vệ sinh hư hỏng, xuống cấp gây bốc mùi hôi thối, mất vệ sinh; nền khu vệ sinh thấm 

dột xuống các tầng phía dưới. 

Đề nghị Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, NTQ). 
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