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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 Số:        /SGDĐT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v đề nghị lập nhu cầu trang bị 

máy móc, thiết bị phục vụ họp, 

tập huấn và dạy học trực tuyến 

qua mạng internet. 

 

 

            

 Kính gửi:   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Công văn số 1306/UBND-KTTH ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận, trang bị máy móc, thiết bị phục vụ họp, tập huấn và dạy học trực 

tuyến qua mạng internet; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các sở, ban 

ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp tỉnh; 

 Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhu cầu máy móc, thiết bị phục 

vụ họp, tập huấn và dạy học trực tuyến năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Lập nhu cầu trang bị 

a) Điều kiện: Phải có cán bộ, nhân viên quản lý thiết bị, có trình độ kỹ thuật về 

điện, điện tử hoặc CNTT; nợi có hạ tầng Internet, có hội trường hoặc phòng độc lập 

có sức chứa khoảng từ 80 – 100 người; có đủ hệ thống điện, thiết bị phụ trợ, v.v; an 

ninh, an toàn để quản lý và sử dụng; 

b) Mỗi huyện tạm thời đề xuất 02 bộ (theo mẫu), bao gồm cả thiết bị và phần 

mềm liên quan; trong đó: 01 bộ cho cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo và 01 cho 

trường THCS khác; nếu cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo nào đã trang bị rồi thì đề 

xuất trang bị 01 bộ cho một trường THCS ở gần trung tâm huyện và 01 bộ cho trường 

khác ở xa trung tâm huyện nhưng lại là trung tâm của các trường Tiểu học, THCS 

khác; đồng thời, phải cách những Trường/Trung tâm mà DA THCS Khu vực Khó 

khăn nhất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trang bị phòng họp trực tuyến trước đây để có 

thể thu hút nhiều giáo viên và thuận lợi cho việc đi lại khi tham dự các cuộc họp, tập 

huấn theo vùng, khu vực. 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cụ thể để tham mưu UBND tỉnh duyệt 

trang bị cho những địa phương, đơn vị khó khăn về kinh phí, không có khả năng 

trang bị nhằm đảm bảo việc triển khai theo hình thức trực tuyến đồng bộ, hiệu quả. 

c) Ngay trong năm 2021 mỗi đơn vị trực thuộc Sở trang bị 01 bộ; những đơn vị 

được giao tự chủ tài chính thì chủ động sử dụng nguồn kinh phí (ngân sách và nguồn 

thu hợp pháp khác) trang bị; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ hỗ trợ những đơn vị chưa tự 
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chủ tài chính, đơn vị có nguồn thu (ngoài ngân sách) thấp hoặc không có nguồn thu 

hoặc đơn vị khó khăn về kinh phí. 

2. Thời gian  

Chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2021, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các 

đơn vị trực thuộc Sở nộp báo cáo về Sở; đồng thời, gửi file mềm qua địa chỉ mail: 

phongkhtc@ninhthuan.edu.vn. 

Trong quá trình triển khai nếu có điểm nào chưa rõ, các đơn vị có thể liên hệ 

với Ông Trần Bửu Chinh, điện thoại 0259.3838 884 hoặc 0913 954 366 để được 

hướng dẫn bổ sung. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Ghi chú đính kèm: Biểu mẫu số 1 áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo; Biểu mẫu số 2 áp dụng 

cho các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Phòng NVDH, TCHC; 

- Website của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, TrBC).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Bá Phương 
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Biểu này áp dụng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 

Biểu mẫu số 1 

 

UBND HUYỆN/TP…………. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…………….., ngày          tháng 01 năm 2021 

 

ĐỀ XUẤT TRANG BỊ 

Thiết bị phòng họp, tập huấn và dạy học trực tuyến qua mạng internet. 

 

TT Đơn vị 

Địa điểm 

(xã/phường/thị 

trấn) 

Thiết bị 

hội nghị 

trực tuyến 

(Camera 

đa hướng) 

Smart Ti 

vi 75 

inch 

Hệ thống 

âm thanh 

(Amply, 

Micro) 

Hệ 

thống 

âm 

thanh di 

động 

Máy vi 

tính (Bộ 

vi xử lý 

Core i7) 

1 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

 
          

2 
Trường THCS 

………….. 

 
     

        

        

 Cộng  02 02 02 02 02 

 

 
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PHÒNG 
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Biểu  này áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐƠN VỊ…………………………. 

 

Biểu mẫu số 2 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

…………….., ngày          tháng 01 năm 2021 

 

ĐỀ XUẤT TRANG BỊ 

Thiết bị phòng họp, tập huấn và dạy học trực tuyến qua mạng internet. 

 

TT Tên máy móc, thiết bị Đã có Cần trang bị 

1 Thiết bị hội nghị trực tuyến (Camera đa hướng)   

2 Smart Ti vi   

3 Hệ thống âm thanh (Amply, Micro)   

4 Hệ thống âm thanh di động   

5 Máy vi tính (Bộ vi xử lý Core i7)   

 
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 
 


		baphuong@ninhthuan.gov.vn
	2021-01-11T09:44:51+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2021-01-11T10:02:58+0700


		2021-01-11T10:03:17+0700


		2021-01-11T10:04:20+0700




