
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:   

V/v đề nghị báo cáo tiến độ Trang bị 

thiết bị dạy học lớp 1 thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới năm học 

2020 - 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2021 

             

     Kính gửi:   UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết 

bị lớp 1 cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông mới năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang bị thiết bị dạy 

học lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020 - 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực lựa chọn nhà thầu theo các quy 

định hiện hành. Ngày 29 tháng 07 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Quyết 

định số 566/QĐ-SGDĐT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia dự thầu 

gói thầu Trang bị thiết bị dạy học lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

mới năm học 2020 - 2021. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo - Công ty TNHH Thiết 

bị Giáo dục Hồng đã ký Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 04/2021 Gói 

thầu Trang bị thiết bị dạy học lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

mới năm học 2020 - 2021. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở Gáo dục và Đào tạo có văn bản số 

1886/SGDĐT-KHTC gửi UBND huyện, thị xã, thành phố về việc đề nghị ký hợp 

đồng mua sắm tài sản với nhà thầu trúng thầu gói thầu: Trang bị thiết bị dạy học 

lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020 - 2021. 

Tuy nhiên, qua báo cáo của đơn vị trúng thầu, tính đến ngày ngày 17 tháng 8 

năm 2021 còn 4 huyện, thị xã, thành phố chưa có văn bản triển khai nên các đơn 

vị chưa thực hiện các tiếp theo: UBND thành phố Vũng Tàu, UBND Thị xã Phú 

Mỹ, UBND huyện Châu Đức và  UBND huyện Xuyên mộc. Do đó, để kịp thời 

triển khai, trang cấp thiết bị chuẩn bị năm  học mới 2021 - 2022,  ngày 17 tháng 8 

năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 1950/SGDĐT-KHTC đề nghị 

triển khai ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu trúng thầu gói thầu: Trang bị 

thiết bị dạy học lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (Lần 2) 
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Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh tiến độ trang bị thiêt bị dạy học lớp 1 thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học. Đồng thời, kịp tiến độ theo 

thỏa thuận khung mua sắm tập trung ký ngày 02 tháng 8 năm 2021 (Thời gian tối 

đa 120 ngày ) và hoàn thành nhiệm vụ được giao của ngành, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố  báo cáo nội dung sau: 

1. Báo cáo tiến độ tiến độ Trang bị thiết bị dạy học lớp 1 thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới của gói thầu nêu trên. 

2. Nêu khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mua sắm ( nếu có).  

Văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18 tháng 10 năm 2021 để 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP (t/h); 

- Lưu: VT, KHTC.Chi NTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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