
UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /PGDĐT

V/v báo cáo tình hình tiếp nhận và sử 
dụng thiết bị dạy học ngoại ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Giang, ngày       tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Các trường TH, THCS và TH&THCS trong toàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 1246/SGDĐT-KHTC ngày 26/9/2022 của Sở 
GD&ĐT về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng thiết bị dạy học ngoại 
ngữ, Phòng GDĐT Bình Giang yêu cầu các đơn vị được tiếp nhận thiết bị cung 
cấp thông tin, tài liệu và báo cáo theo các nội dung sau:

1. Việc tiếp nhận, bàn giao thiết bị.
2. Đánh giá tình trạng tài sản, thiết bị từ khi tiếp nhận bàn giao đưa vào sử 

dụng.
3. Công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định. 
4. Đề xuất, kiến nghị. 
(Đề cương và Biểu mẫu báo cáo gửi kèm công văn. Ngoài bản cứng thì 

phần Biểu mẫu còn báo cáo qua link nhập trực tuyến)
Căn cứ Danh sách trường được trang bị thiết bị dạy học ngoại ngữ của 

từng gói thầu gửi kèm công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ 
trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện việc lập báo cáo, chịu trách nhiệm về 
tính trung thực của báo cáo, thông tin cung cấp và gửi về Phòng Giáo dục và 
Đào tạo (Đ/c Thành) trước ngày 04/10/2022 để Phòng kịp thời tổng hợp gửi về 
Sở GD&ĐT (các đơn vị có thay đổi tên trường do sáp nhập thì thủ trưởng đơn 
vị tên trường mới chịu trách nhiệm báo cáo)./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo, CV Phòng GDĐT;
- Các trường THCS, TH&THCS (để t/h);
- Lưu VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
NGOẠI NGỮ GÓI THẦU NĂM 2013-2014 VÀ THIẾT BỊ GÓI THẦU 

BỔ SUNG NĂM 2014 (GÓI 1)

TT Trường tiểu học Trường THCS Ghi chú
1 Hưng Thịnh (Vĩnh Hưng) Báo cáo theo Biểu số 1.1
2 Kẻ Sặt Báo cáo theo Biểu số 1.1
3 Nhân Quyền Báo cáo theo Biểu số 1.1
4 Tân Việt Báo cáo theo Biểu số 1.1
5 Thái Dương Báo cáo theo Biểu số 1.1
6 Vĩnh Hồng Báo cáo theo Biểu số 1.1

   
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

NGOẠI NGỮ GÓI THẦU NĂM 2014 (GÓI 2)

TT Trường tiểu học Trường THCS Ghi chú
1 Kẻ Sặt Báo cáo theo Biểu số 2.2
2 Vĩnh Hồng Báo cáo theo Biểu số 2.2

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
NGOẠI NGỮ GÓI THẦU NĂM 2017-2018 (GÓI 3)

TT Trường tiểu học Trường THCS Ghi chú
1 Bình Xuyên Tráng Liệt (Kẻ Sặt) Báo cáo theo Biểu số 3
2 Cổ Bì Thái Dương Báo cáo theo Biểu số 3
3 Long Xuyên Tân Hồng Báo cáo theo Biểu số 3
4 Tân Hồng Vĩnh Tuy Báo cáo theo Biểu số 3
5 Thái Dương Vũ Hữu Báo cáo theo Biểu số 3
6 Thái Hòa Báo cáo theo Biểu số 3
7 Thúc Kháng Báo cáo theo Biểu số 3
8 Tráng Liệt (Kẻ Sặt) Báo cáo theo Biểu số 3
9 Vĩnh Tuy Báo cáo theo Biểu số 3



3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH/THCS…

Số:          /BC-TH….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Giang, ngày       tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Việc tiếp nhận và sử dụng trang thiết bị mua sắm

Kính gửi: Đoàn thanh tra tỉnh theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày
                08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Thực hiện Công văn số 03/CV-ĐTTLN ngày 21/9/2021 của Đoàn Thanh 

tra theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương về việc cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo việc tiếp nhận, quản 
lý, sử dụng trang thiết bị theo gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị dạy học ngoại 
ngữ năm ........cho .....(ghi tên đơn vị bảo cáo).

Theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, ........(ghi tên đơn vị báo cáo)....... báo 
cáo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học ngoại ngữ năm ..... cụ 
the như sau:

1. Về công tác tiếp nhận, bàn giao
Loại trang thiết bị được nhận: ................
- Số lượng tiếp nhận ....; giá trị .......đồng;
- Thông số kỹ thuật cơ bản:.....
- Phương thức, cách thức, thời gian bản giao:
- ....................
2. Đánh giá tình trạng tài sản, trang thiết bị sau khi được bàn giao đưa vào 

hoạt động (chi tiết theo biểu tổng hợp)
- Đánh giá tình trạng tài sản, trang thiết bị từ khi tiếp nhận sử dụng đến 

nay; 
- Thống kế số lượng, giá trị tài sản, trang thiết bị bản giao, đưa vào sử 

dụng, thời gian khấu hao theo quy định, những trang, thiết bị hư hỏng, sự cố 
không sử dụng được (nếu có) xác định thời gian hư hỏng và nguyên nhân, số 
lượng tài sản, trang thiết bị được mua chi sử dụng để thử nghiệm, chưa được sử 
dụng hoặc đã được sử dụng nhưng không được sử dụng hết tính năng kỹ thuật;

- Công tác tổ chức triển khai sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học ở các cơ 
sở giáo dục, kiểm tra việc sử dụng và hiệu quả của việc sử dụng trang thiết bị đã 
mua sắm;

3. Công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định 
- Số lần bảo dưỡng; kinh phí đã chi phục vụ bảo dưỡng (nếu có).
4. Đề xuất và kiến nghị 

 Nơi nhận:
- Đoàn thanh tra;                              
- Lưu VT.

  HIỆU TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)
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