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V/v nhiệ
m vụtrọng tâm công tác
thiế
t bịdạ
y học và thưviệ
n
nă
m học 2019-2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Phòng GDĐT huyệ
n, thịxã, thành phố;
- Các trường và trung tâm trực thuộc Sở.

Că
n cứKếhoạ
ch nhiệ
m vụnă
m học 2019-2020 củ
a BộGiáo dụ
c và Đào tạ
o,
SởGiáo dụ
c và Đào tạ
o (GDĐT) chỉđạ
o các phòng GDĐT, các trường và các
trung tâm trực thuộc Sởthực hiệ
n một sốnhiệ
m vụtrọng tâm vềcông tác thiế
t bị
dạ
y học và thưviệ
n trường học nhưsau:
I. Công tác thiế
t bịdạy họ
c (TBDH)
1. Quán triệ
t và nâng cao ý thức củ
a toàn thểcán bộquả
n lý, cán bộthiế
t bị
,
giáo viên đối với công tác khai thác, sửdụ
ng thiế
t bịdạ
y học phụ
c vụhiệ
u quảcho
công tác chuyên môn giả
ng dạ
y củ
a các đơn vịtrường học từngành học mầ
m non
(MN), tiể
u học (TH), trung học cơsở(THCS), trung học phổthông (THPT), trung
tâm giáo dụ
c thường xuyên (GDTX) ngay từđầ
u nă
m học và trong suốt quá trình
giả
ng dạ
y củ
a nă
m học 2019-2020.
2. Hiệ
u trưởng, Giám đốc trung tâm GDTX chỉđạ
o công tác khai thác sửdụ
ng
TBDH ngay từđầ
u nă
m, đầ
u học kỳ
; chỉđạ
o tổtrưởng bộmôn lậ
p Kếhoạch sử
dụng TBDH củ
a mỗi tổbộmôn, các tiế
t thí nghiệ
m thực hành, tiế
t có sửdụ
ng
TBDH theo nă
m học, học kỳ
, hằ
ng tháng, hằ
ng tuầ
n ngay từđầ
u nă
m học că
n cứ
theo phân phối chương trình củ
a từng môn học;
Hiệ
u trưởng hoặ
c Giám đốc trung tâm GDTX chỉđạ
o cán bộquả
n lý thiế
t bị
,
giáo viên phòng học bộmôn quả
n lý, thống kê được kếhoạ
ch các tiế
t thí nghiệ
m
thực hành, tiế
t sửdụ
ng TBDH củ
a từng tổbộmôn; cán bộthiế
t bịcó Kếhoạch tổ
chức quản lý, sửdụng TBDH và ghi chép, cậ
p nhậ
t đầ
y đủthông tin các loạ
i hồsơ
quả
n lý TBDH.
Că
n cứvào Kếhoạch sửdụng TBDH củ
a tổbộmôn, giáo viên đă
ng ký sử
dụ
ng TBDH theo các tiế
t thí nghiệ
m thực hành, tiế
t có sửdụ
ng TBDH trên lớp theo
tuần, tháng với cán bộthiế
t bịnhằ
m thực hiệ
n hiệ
u quảcao nhấ
t ởcác tiế
t dạ
y có sử
dụ
ng TBDH, thí nghiệ
m thực hành.
3. Hiệ
u trưởng, Giám đốc cầ
n phả
i đôn đốc thường xuyên, kiể
m tra đị
nh kỳ
hoặ
c đột xuấ
t công tác sửdụ
ng TBDH củ
a giáo viên và học sinh. Hàng tháng cán
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bộ, giáo viên quả
n lý TBDH phả
i có thống kê, đánh giá và báo cáo lãnh đạ
o trường
mức độtỉlệ% (sốliệ
u cụthể
) việ
c sửdụ
ng TBDH củ
a mỗi giáo viên bộmôn so với
kếhoạ
ch đă
ng ký từđầ
u nă
m học; kị
p thời chỉ
nh đốn ngay việ
c sửdụ
ng TBDH củ
a
giáo viên không đủsốtiế
t qui đị
nh hoặ
c mang tính chiế
u lệ
.
4. Tích cực triể
n khai công tác: bả
o trì, bả
o dưỡng, vệsinh tấ
t cảthiế
t bịdạ
y
học phụ
c vụnă
m học mới, hoàn thành trước ngày 17/8/2019. Đặ
c biệ
t là công tác
bả
o trì, bả
o dưỡng, vệsinh phòng máy tính, phòng ngoại ngữ, thiế
t bịđiệ
n tử, thiế
t
bịthí nghiệ
m thực hành... củ
a các đơn vịtrường học, trung tâm; tă
ng cường công
tác sửa chữa nhỏcác thiế
t bịđiệ
n tử, thiế
t bịthực hành đả
m bả
o đủthiế
t bịthực
hành cho học sinh. Riêng công tác bả
o trì, bả
o dưỡng, vệsinh phòng máy tính thực
hành, phòng ngoại ngữ, máy tính văn phòng, phòng kidsmart, thiế
t bịđiệ
n tửcủ
a
đơn vịtrường học phả
i thực hiệ
n tối thiể
u 1 lần/1 họ
c kỳ(theo mẫu: Mau_BT).
Trong nă
m học 2019-2020, SởGDĐT, phòng GDĐT sẽtă
ng cường kiể
m tra đột
xuấ
t công tác này.
5. Sắ
p xế
p TBDH ởphòng thí nghiệ
m, phòng học bộmôn, kho thiế
t bịđả
m
bả
o: tính hệthống, tính khoa học, theo phân môn, theo khối lớp, theo bộdụ
ng cụthí
nghiệ
m . . . có nhãn ghi đểdễquan sát, dễtìm kiế
m.
6. Khuyế
n khích giáo viên tựlàm đồdùng dạ
y học, đóng góp vào kho thiế
t bị
dùng chung đểtă
ng hiệ
u quảsửdụ
ng, phụ
c vụtốt công tác giả
ng dạ
y.
7. Cán bộ, giáo viên quả
n lý TBDH hoàn chỉ
nh hệthống hồsơsổsách quả
n lý
TBDH, cậ
p nhậ
t thường xuyên các thông tin vềTBDH như: mượn, trả
, bổsung, hư
hỏng,… (thống nhất theo các mẫu của công văn 1635/SGDĐT-CNTTTBTV ngày
17/11/2014 hoặc sửdụng các mẫu trên phần mề
m quản lý TBDH). Các đơn vị
trường THCS tă
ng cường quả
n lý, khai thác sửdụ
ng hiệ
u quảphầ
n mề
m quả
n lý
TBDH.
8. Các đơn vịtrung tâm GDTX, trường THCS, THPT cầ
n trang bịbổsung
hàng nă
m, từng học kỳsốhoá chấ
t đủsửdụ
ng cho phòng thí nghiệ
m, phòng bộmôn
(Đơn vịtựtrang bịtheo nhu cầu thực tế
).
9. Thủtrưởng các đơn vịtrường: MN, TH, THCS, THPT và các Trung tâm
phả
i có kếhoạ
ch và tiế
n hành kiể
m tra công tác thiế
t bịdạ
y học theo từng tháng;
đôn đốc, chỉ
nh đốn, uốn nắ
n kị
p thời các hiệ
n tượng lệ
ch lạ
c, sửdụ
ng TBDH không
đủtiế
t theo qui đị
nh, hình thức, chiế
u lệcủ
a giáo viên nhằ
m thực hiệ
n tốt công tác
này; đưa công tác: bả
o quả
n, sửdụ
ng, khai thác hiệ
u quảTBDH phụ
c vụđổi mới
phương pháp dạ
y học là tiêu chí thi đua của tất cảcán bộthiế
t bị
, giáo viên bộmôn
và đơn vịtrường phổthông, mầm non.
10. Tuyệ
t đối đả
m bả
o an toàn cho trẻởcác trường mầ
m non, mẫ
u giáo
Tủ
, kệ
, bàn ghế
, đồdùng phả
i hợp chuẩ
n, lắ
p đặ
t chắ
c chắ
n, an toàn; các thiế
t
bịđiệ
n, các vậ
t nóng, các dụ
ng cụchứa nước phả
i đểxa tầ
m tay củ
a trẻ
, đả
m bả
o an
toàn tuyệ
t đối cho trẻ
; đồchơi phả
i đúng quy cách, không sắ
c, nhọn; sàn nhà, lối đi,
sân trường phả
i bằ
ng phẳ
ng, không trơn trượt…. Bả
o đả
m an toàn tuyệ
t đối cho trẻ
trong các hoạ
t động trong lớp và ngoài lớp học, các hoạ
t động ngoạ
i khóa giáo viên
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phụtrách luôn có mặ
t đểquả
n lí và hướng dẫ
n trẻthực hiệ
n thực hành, vậ
n động vui
chơi. Các thiế
t bịđồchơi ngoài trời phả
i được bả
o trì, bả
o dưỡng, sơn phế
t… đả
m
bả
o an toàn khi trẻsửdụ
ng và vậ
n động.
11. Thực hiệ
n việ
c bả
o trì, bả
o quả
n, mua sắ
m và sửdụ
ng các trang thiế
t bịtạ
i
các trường phổthông, mầ
m non, mẫ
u giáo theo Quyế
t đị
nh số162/QĐ-SGDĐT
ngày 25/02/2016 vềviệ
c Ban hành Quy chếbả
o trì, bả
o quả
n, mua sắ
m và sửdụ
ng
các trang thiế
t bịtạ
i các trường phổthông, mầ
m non.
12. Sửdụ
ng có hiệ
u quảcác thiế
t bịđã được trang bị
, tuyệ
t đối không đểtình
trạ
ng có thiế
t bịnhưng không sửdụ
ng khi lên lớp. Bả
o đả
m an toàn tuyệ
t đối trong
các tiế
t thí nghiệ
m thực hành, giáo viên, cán bộphòng thí nghiệ
m phụtrách luôn có
mặ
t đểquả
n lí và hướng dẫ
n học sinh thực hiệ
n thực hành thí nghiệ
m đúng qui trình
và qui đị
nh củ
a phòng thí nghiệ
m, phòng thực hành.
Công tác khai thác sửdụ
ng TBDH là một tiêu chí xét thi đua cuối nă
m học củ
a
giáo viên bộmôn củ
a từng cấ
p học, ngành học củ
a từng đơn vị
.
13. Phòng GDĐT phả
i xây dựng kếhoạ
ch kiể
m tra công tác quả
n lý, khai thác
sửdụ
ng TBDH củ
a các trường TH, THCS và mầ
m non từđầ
u nă
m học, đả
m bả
o
trong nă
m học có 100% trường trên đị
a bàn được kiể
m tra, cuối học kỳ1, 2 (trước
ngày 31 tháng12 hoặc 20 tháng 5 hằng năm) phòng GDĐT có trách nhiệ
m báo cáo
vềSở(phòng CNTTTBTV) bằ
ng vă
n bả
n và thống kê các thông tin theo mẫ
u
(Mau_TKe).
Trường THPT, trung tâm GDTX có kếhoạ
ch kiể
m tra công tác quả
n lý, sử
dụ
ng TBDH, báo cáo cuối học kỳcùng thời điể
m và mẫ
u nhưtrên; đây là tiêu chí
xét thi đua của phòng GDĐT, trường THPT và trung tâm GDTX vềcông tác
TBDH.
II. Công tác thưviệ
n
1. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyề
n, quán triệ
t các văn bản
chỉđạo của các cấp, họ
c tập nghiên cứu các mô hình vềtổchức hoạt độ
ng thư
việ
n có hiệ
u quả
Đểtổchức thực hiệ
n công tác thưviệ
n có hiệ
u quả
, các đơn vịcầ
n tiế
p tụ
c đẩ
y
mạ
nh việ
c nghiên cứu, quán triệ
t theo tinh thầ
n chỉđạ
o theo các vă
n bả
n, học tậ
p
các mô hình tổchức và hoạ
t động thưviệ
n trên đị
a bàn tỉ
nh; Thực hiệ
n đúng theo
các chỉtiêu củ
a Kếhoạ
ch số11/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 (KH số11), đả
m bả
o
tiế
n độxây dựng hệthống thưviệ
n trường phổthông tỉ
nh Đồng Tháp giai đoạ
n
2016-2020 các Phòng GDĐT cầ
n rà soát kiể
m tra có giả
i pháp chấ
n chỉ
nh kị
p thời
các vướng mắ
c ởđơn vịtrường, nhấ
t là Phòng GDĐT có tỷlệthưviệ
n đạ
t danh
hiệ
u thấ
p hơn mặ
t bằ
ng chung củ
a ngành và 10 đơn vịtrường THPT thưviệ
n chưa
đạ
t danh hiệ
u (đính kèm danh sách).
2. Công tác tổchức phân công, thực hiệ
n chếđộchính sách
- Đối với Phòng Giáo dụ
c và Đào tạ
o huyệ
n, thịvà thành phố: Trưởng phòng
phả
i phân công một lãnh đạ
o và một chuyên viên phụtrách vềcông tác thưviệ
n;
Lậ
p kếhoạ
ch và thực hiệ
n lộtrình phấ
n đấ
u xây dựng thưviệ
n trường học đạ
t danh
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hiệ
u theo các chỉtiêu củ
a Kếhoạ
ch số11; đôn đốc thường xuyên, kiể
m tra đị
nh kỳ
công tác thưviệ
n trường học; các trường học có thưviệ
n đạ
t danh hiệ
u thực hiệ
n
nhiệ
m vụtiế
p tụ
c củ
ng cố, duy trì và phấ
n đấ
u đểthưviệ
n trường đạ
t danh hiệ
u cao
hơn trong thời gian tới. Các đơn vịtrường chưa có nhân viên thưviệ
n chuyên trách,
khi bốtrí giáo viên kiêm nhiệ
m công tác thưviệ
n phả
i được qua tậ
p huấ
n hướng dẫ
n
chuyên môn nghiệ
p vụvà thực tậ
p nghiệ
p vụtạ
i các đơn vịtrường học có thưviệ
n
đã đạ
t danh hiệ
u trên đị
a bàn do phòng GDĐT tổchức.
- Đối với các trường phổthông, trung tâm GDTX: Hiệ
u trưởng, Giám đốc các
đơn vịcầ
n phả
i đôn đốc thường xuyên, kiể
m tra đị
nh kỳcông tác thưviệ
n trường
học; 10 trường THPT thưviệ
n chưa đạ
t danh hiệ
u phả
i lậ
p kếhoạ
ch và thực hiệ
n
xây dựng thưviệ
n trường học đạ
t các danh hiệ
u theo các chỉtiêu củ
a Kếhoạ
ch số
11 (Nă
m học 2019-2020 là nă
m cuối thực hiệ
n kếhoạ
ch giai đoạ
n 2016-2020);
Hiệ
u trưởng trường học đạ
t danh hiệ
u có nhiệ
m vụtiế
p tụ
c củ
ng cố, duy trì và phấ
n
đấ
u đểthưviệ
n trường đạ
t danh hiệ
u cao hơn trong thời gian tới; rà soát đềnghị
kiể
m tra thẩ
m đị
nh lạ
i các thưviệ
n đạ
t các danh hiệ
u đã hế
t hiệ
u lực thời gian theo
qui đị
nh (Danh hiệ
u thưviệ
n đạ
t chuẩ
n 03 nă
m; Tiên tiế
n 04 nă
m; Xuấ
t sắ
c 05
nă
m).
- Thực hiệ
n chếđộchính sách: Hiệ
u trưởng trường phổthông thực hiệ
n đúng,
đủđả
m bả
o chếđộchính sách hiệ
n hành đối nhân viên thưviệ
n, giáo viên kiêm
nhiệ
m công tác thưviệ
n; động viên, tạ
o điề
u kiệ
n cho nhân viên thưviệ
n tham gia
lớp bồi dưỡng đểđủđiề
u kiệ
n xem xét hạ
ng ngạ
ch; tă
ng cường công tác bồi dưỡng
học tậ
p kinh nghiệ
m cho cán bộ, giáo viên kiêm nhiệ
m công tác thưviệ
n tạ
i các đơn
vịđạ
t danh hiệ
u trên đị
a bàn.
3. Hiệ
u trưởng các đơn vịrà soát, phổbiế
n cho tấ
t cảphụhuynh củ
a học sinh
có hoàn cả
nh khó khă
n được mượn, tặ
ng sách giáo khoa củ
a thưviệ
n nhà trường,
đả
m bả
o không có học sinh thiế
u sách giáo khoa phụ
c vụcho việ
c học tậ
p trước
ngày học chính thức củ
a nă
m học 2019-2020.
4. Triể
n khai thực hiệ
n đạ
i trà Mô hình “
Tủsách lớp em”
, “
Tủsách phụ
huynh”
… tạ
i các trường tiể
u học, trung học cơsở(TH-THCS) củ
a 12 đơn vịPhòng
Giáo dụ
c và Đào tạ
o huyệ
n, thịxã, thành phố; khuyế
n khích các thưviệ
n TH-THCS
tổchức hoạ
t động thưviệ
n theo hình thức “
Kho mở”
: Thưviệ
n Xanh, Tủsách góc
lớp, Tủsách phụhuynh, Tủsách nhân ái… hình thức tổchức hoạ
t động thưviệ
n đa
dạ
ng, phong phú gầ
n gủ
i thân thiệ
n với giáo viên và học sinh. Sắ
p xế
p vốn tài liệ
u
đúng quy đị
nh; các đơn vịcần chú ý công tác thưviệ
n đối với các trường tiể
u học
có nhiề
u điể
m trường.
5. Bổsung kị
p thời nguồn vốn tài liệ
u: sốđầ
u sách, chủ
ng loạ
i sách tham khả
o,
tạ
p chí… cho thưviệ
n nhà trường; phát động phong trào giáo viên, học sinh tặ
ng
sách cho thưviệ
n, tủsách dùng chung củ
a nhà trường. Vậ
n động mỗi phụhuynh
tặ
ng cho tủsách củ
a lớp 01(một) cuốn sách đểphụ
c vụcho cảlớp, sau giữa học kỳ
có sựtrau đổi, luân chuyể
n, cho mượn giữa các lớp, cuối nă
m thu vềtủsách củ
a lớp
đểphụ
c vụnă
m học sau. Đểtránh trường hợp phát hành và bổsung sách không phù
hợp với nhu cầ
u, tâm sinh lý lứa tuổi, bộphậ
n thưviệ
n nhà trường phối hợp tốt với
các tổ, khối lớp, tuyên truyề
n đế
n phụhuynh việ
c tặ
ng cho tủsách củ
a lớp, cho thư
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việ
n trường phả
i phù hợp tâm sinh lý độtuổi, đúng quy đị
nh củ
a ngành GDĐT để
tránh lãng phí.
6. Thưviệ
n các đơn vịtrường học đã được công nhậ
n thưviệ
n đạ
t các danh
hiệ
u phả
i đả
m bả
o duy trì diệ
n tích, sốchỗngồi, vốn tài liệ
u phả
i tă
ng theo từng
nă
m, thưviệ
n đả
m bả
o tỉlệbạ
n đọc tă
ng dầ
n và có kếhoạ
ch phấ
n đấ
u đạ
t danh hiệ
u
cao hơn. Thưviệ
n phả
i hoạ
t động thường xuyên, phương thức tổchức quả
n lý và
phụ
c vụphù hợp, nhằ
m thu hút, nâng cao chấ
t lượng việ
c đọc sách củ
a giáo viên và
học sinh. Tổchức tuyên truyề
n theo chủđề
, giới thiệ
u sách với các hình thức phong
phú, đa dạ
ng… gây sựchú ý, thích thú củ
a giáo viên, học sinh ít nhất 2 lần/tháng.
Thực hiệ
n đúng kếhoạ
ch, hướng dẫ
n các hoạ
t động theo chủđiể
m và quy trình hoạ
t
động thưviệ
n, các quy đị
nh vềnghiệ
p vụthưviệ
n. Cầ
n đẩ
y mạ
nh các hoạ
t động
khai thác tốt tủsách Pháp luật, Biể
n đảo nhằ
m tuyên truyề
n, phổbiế
n các chủ
trương, chính sách củ
a Đả
ng và pháp luậ
t củ
a Nhà nước.
7. Đểtă
ng sốlượng bạ
n đọc, thưviệ
n các đơn vịcầ
n tă
ng cường các loạ
i hình
hoạ
t động mởnhằ
m thu hút bạ
n đọc và tă
ng tỉlệbạ
n đọc dùng thưviệ
n như: thư
việ
n xanh, thưviệ
n góc lớp, tủsách di động, tủsách phụhuynh…Thưviệ
n chưa đạ
t
các danh hiệ
u cũ
ng phả
i đả
m bả
o thu hút tỉlệbạ
n đọc hàng tháng 100% đối với cán
bộquả
n lý giáo viên, 60% đối với học sinh.
8. Thưviệ
n được trang bịmáy tính kế
t nối mạ
ng Internet, wifi cho thưviệ
n để
giáo viên, học sinh khai thác nguồn thông tin mở. Tă
ng cường ứng dụ
ng CNTT
trong điề
u hành và quả
n lý nghiệ
p vụchuyên môn thưviệ
n trường học.
9.Thực hiệ
n chếđộbáo cáo công tác thưviệ
n: Lầ
n 1 trước ngày 31/12/2019;
Lầ
n 2 trước ngày 30/5/2020 theo các mẫ
u đã báo cáo trước đây.
SởGDĐT yêu cầ
u thủtrưởng các đơn vịnêu trên thực hiệ
n tốt tinh thầ
n công
vă
n này nhằ
m đưa công tác thiế
t bịdạ
y học, thưviệ
n trường học vào nềnế
p, hiệ
u
quả
, góp phầ
n thực hiệ
n thắ
ng lợi nhiệ
m vụnă
m học 2019-2020./.
Nơi nhận:
- Nhưtrên;
- GĐvà các PGĐ(đểbiế
t);
- Các phòng CM Sở(phố
i hợp);
- Lưu: VT, M, 05b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễ
n Thanh Danh
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