UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1333 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị tiếp nhận tài liệu Giáo dục
địa phương lớp 6 được cung cấp đến các
đơn vị thụ hưởng

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 57/DATHCSKKN2-ĐT ngày 12/5/2022 của Dự án Giáo
dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn
bị tiếp nhận Tài liệu Giáo dục địa phương (TL GDĐP) lớp 6 cung cấp đến các đơn vị
thụ hưởng (đính kèm).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT triển khai một số
nội dung sau:
1. Thông báo đến các đơn vị thụ hưởng (danh sách kèm theo Công văn số
57/DATHCSKKN2-ĐT) chuẩn bị tiếp nhận TL GDĐP lớp 6, cụ thể:
- Đơn vị cung cấp: Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất,
giai đoạn 2 Bộ GDĐT.
- Thời gian tiếp nhận tài liệu: Từ tháng 05/2022.
- Bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách nhận bàn giao.
2. Chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng thực hiện một số nội dung sau khi tiếp nhận tài liệu
- Tiếp nhận, bảo quản và ghi tăng tài sản theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm cho giáo viên và học sinh mượn để sử dụng có
hiệu quả, bảo quản tài liệu tại thư viện trường cho các năm học tiếp theo.
3. Hàng năm phòng GDĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo
quản TL GDĐP lớp 6 tại các đơn vị được tiếp nhận
4. Lưu ý
TL GDĐP lớp 6 do Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất,
giai đoạn 2 Bộ GDĐT cung cấp cho thư viện các trường. Các đơn vị tiếp nhận tài liệu
không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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