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V/v tăng cường quản lý, sử dụng
phòng học bộ môn và thiết bị dạy học

Gia Lai, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
-

c phòng gi o dục và ào tạo
c trường phổ thông trực thuộc Sở.

Ngày 26 th ng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Gi o dục và Đào tạo (GDĐT) ban
hành Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT quy ịnh phòng học bộ môn của cơ sở gi o
dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 14). Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
c c quy ịnh phòng học bộ môn, Sở GDĐT ề nghị c c phòng GDĐT, c c trường phổ
thông trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện tốt c c nội dung sau ây:
1. Giao Trưởng phòng GDĐT phổ biến và thực hiện c c quy ịnh tại Điều 19
Thông tư 14; chỉ ạo c c cơ sở gi o dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức
thực hiện ầy ủ, nghiêm túc c c quy ịnh tại Điều 15, Điều 16 Thông tư 14.
2. Giao Hiệu trưởng c c trường phổ thông trực thuộc Sở phổ biến và tổ chức thực
hiện ầy ủ c c quy ịnh tại Điều 15, Điều 16, Điều 20 Thông tư 14; nâng cao hiệu quả
tổ chức thực hiện c c công việc sau:
- Sử dụng c c phòng học bộ môn, thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn vào
công t c giảng dạy, học tập, kiểm tra nh gi c c môn học.
- Quản lý việc sử dụng c c phòng học bộ môn và bảo quản thiết bị dạy học trong
c c phòng học bộ môn.
- Tập huấn, hướng dẫn sử dụng c c phòng học bộ môn, thiết bị dạy học ối với
c n bộ quản lý gi o dục và gi o viên.
3. ông t c thông tin, b o c o: Hằng năm, c c cơ sở gi o dục phổ thông nh gi
tình hình tổ chức thực hiện c c nội dung quy ịnh tại Khoản 1, Điều 15 và b o c o Kế
hoạch hoạt ộng, sử dụng phòng học bộ môn và thiết bị dạy học về Phòng GDĐT, Sở
GDĐT theo phân cấp quản lý.
Yêu cầu thủ trưởng c c ơn vị triển khai thực hiện; chịu tr ch nhiệm quản lý,
kiểm tra, gi m s t tình hình thực hiện và b o c o kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua
Phòng Gi o dục Trung học, Gi o dục hính trị và Gi o dục Thường xuyên). Trong
qu trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, ề nghị c c ơn vị b o c o bằng văn
bản về Sở GDĐT ể kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Gi m ốc và c c Phó Gi m ốc Sở;
- c phòng MNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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