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V/v kinh phí trang bị thiết bị dạy
học tối thiểu lớp 1 phục vụ năm học
2020-2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Tiếp nhận Công văn số 543/SGDĐT-KHTC ngày 22/5/202 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc điều tiết bổ sung kinh phí trang bị thiết bị dạy học tối
tthiểu lớp 1 phục vụ năm học 2020-2021;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông;
Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1;
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND-HC ngày 09/12/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2020 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.
Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
Năm 2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp giáo dục- đào
tạo và dạy nghề cho Sở Giáo dục và Đào tạo là 56.291 triệu đồng để thực hiện
các nhiệm vụ được giao trong năm; trong đó có nội dung trang bị thiết bị dạy học
tối thiểu phục vụ thay sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 -2021 với số tiền là
12.000 triệu đồng.
Tại Điều 1 của Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định: “ Căn cứ vào danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
lớp 1 ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm
chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy
học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021”.
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo nhu cầu thiết bị dạy học tối thiểu
dạy lớp 1 cho 297 trường với 1.056 lớp công lập, dự kiến kinh phí là 67.583 triệu
đồng. Qua rà soát các nhiệm vụ được giao trong năm, khả năng nguồn kinh phí
để đáp ứng nhu cầu thiết bị tối thiểu của năm 2020 là 21.000 triệu đồng, khoản
kinh phí còn lại sẽ đưa vào dự toán các năm sau theo phân cấp về cho các huyện,
thị xã, thành phố và xã hội hóa để thực hiện.
Để kịp thời phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm
học 2020-2021 và đáp ứng nhu cầu thực tế cần trang bị bổ sung để đáp ứng tối
thiểu thiết bị dạy học theo danh mục quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT
ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Do đó, Sở Tài chính trình
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị thiết bị dạy

học tối thiểu phục vụ thay sách giáo khoa lớp 1 với số tiền dự kiến là 21.000 triệu
đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng). (Kèm theo phụ lục danh mục của đơn vị).
Nguồn kinh phí:
- Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giao đầu năm 2020 cho Sở
Giáo dục và Đào tạo quản lý là 17.889 triệu đồng, cụ thể như sau:
+ Nội dung trang bị thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ thay sách giáo khoa
lớp 1 năm học 2020 -2021 được bố trí kinh phí trong dự toán đầu năm 2020 là
12.000 triệu đồng.
+ Số kinh phí 5.889 triệu đồng cho phép đơn vị được điều chỉnh nội dung
(gồm thi học sinh giỏi lớp 9 là 369,346 triệu đồng và đào tạo vận động viên
chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù đổng thi đấu khu vực và toàn quốc số tiền là
5.519,654 triệu đồng) chuyển sang nội dung trang bị thiết bị dạy học tối thiểu.
- Từ nguồn sự nghiệp thể thao là 3.111 triệu đồng chuyển nội dung tham
dự Hội khỏe Phù đổng khu vực và toàn quốc sang nội dung trang bị thiết bị dạy
học tối thiểu.
Nguyên nhân là kinh phí đào tạo vận động viên chuẩn bị tham dự Hội khỏe
Phù đổng thi đấu khu vực và toàn quốc còn thừa là do chuyển thời gian tổ chức
Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 tại Công văn
số 3650/VPCP-KGVX ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt./.
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