
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 5 năm 2021 

V/v yêu cầu rà soát, đề xuất nhu 

cầu sách lớp 2 và lớp 6 phục vụ 

đổi mới Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 năm học 2021-

2022. 

 

 

 

 

 

Kính gửi:   

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

              - Các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh, phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Quyết định 173); 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục 

công lập trực thuộc Sở (có lớp 6) căn cứ danh mục sách theo Quyết định 173 lập 

nhu cầu trang bị sách phục vụ năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Sách giáo khoa, sách giáo viên 

a) Lập nhu cầu trang bị: Việc đề xuất nhu cầu trang bị sách giáo khoa tạm 

thời thực hiện như sau: 

+ Giáo viên: 01 giáo viên/bộ theo môn cho tất cả các môn mà giáo viên đó 

có tham gia giảng dạy;  

+ Trang bị chung cho thư viện: Tạm lập nhu cầu (Cứ 05 lớp thì trang bị 02 

bộ). 

b) Tủ sách dung chung: Mỗi học sinh thuộc đối tượng chính sách, hộ 

nghèo, cận nghèo, học sinh các trường PTDT Bán trú được mượn 01 bộ sách giáo 

khoa không thu phí. Căn cứ vào kế hoạch được duyệt hoặc dự kiến kế hoạch tuyển 

sinh của năm học 2021-2022 để lập nhu cầu trang bị. 

c) Đối với sách lớp 1: Thực hiện lập bổ sung nếu có nhu cầu. 

2. Cách thức thực hiện 

- Đối với đơn vị trực thuộc các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc 

Sở, căn cứ vào danh mục triển khai rà soát (kể cả số lượng sách đã được tài trợ 

mua sắm từ các nguồn kinh phí khác), lựa chọn và đề xuất trang bị cụ thể từng 

loại: sách lớp 2 theo Mẫu số 01; sách lớp 6 theo Mẫu số 02; gửi về Sở Giáo dục và 

Đào tạo;  

- Đề nghị các đơn vị lập và tổng hợp theo mẫu được đăng tải trên Cổng 

thông tin của Sở. 

7. Thời gian: Trước ngày 15/6/2021, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở gửi bản đề xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Phòng Kế hoạch và Tài chính); địa chỉ số 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang – 
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Tháp Chàm; đồng thời, gửi file mềm qua địa chỉ mail: 

phongkhtc@ninhthuan.edu.vn.  

Nếu quá thời gian trên, đơn vị nào không gửi đề xuất về Sở thì coi như 

không có nhu cầu. 

Trong quá trình triển khai nếu chưa rõ, đề nghị các đơn vị 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 đơn vị quan tâm thực hiện./. 

Ghi chú đính kèm: Biểu mẫu số 01, 02 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- GĐ và PGĐ; 

- P. Nghiệp vụ dạy và học; 

- Website của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, TrBC).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Phương 
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