UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 132/SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

V/v triển khai Thông tư số 37, 38,
39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD & KVPTĐT tỉnh An Giang;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD & KV huyện, thị, thành phố;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
các Thông tư:
- Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu cấp Tiểu học;
- Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu cấp Trung học cơ sở;
- Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu cấp Trung học phổ thông.
Các Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2022; các quy định
trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.
Từng Thông tư đều quy định danh mục, tiêu chuẩn, định mức thiết bị dạy
học tối thiểu (TBDHTT) các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018,
đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chịu trách nhiệm chỉ đạo việc
mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục đảm
bảo theo quy định, cụ thể:
1. Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT
- Thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ GDDT về việc ban hành Danh mục TBDHTT lớp 1 và Thông tư số
43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc
ban hành Danh mục TBDHTT lớp 2.
- Thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của
Bộ trưởng Bộ GDDT về việc ban hành Danh mục TBDHTT cấp Tiểu học theo lộ
trình như sau:
+ Thay thế Danh mục thiết bị lớp 3 từ năm học 2022-2023;
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+ Thay thế Danh mục thiết bị lớp 4 từ năm học 2023-2024;
+ Thay thế Danh mục thiết bị lớp 5 từ năm học 2024-2025.
2. Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT
- Thay thế Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Danh mục TBDHTT lớp 6.
- Thay thế Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Danh mục TBDHTT cấp THCS theo lộ
trình như sau:
+ Thay thế Danh mục thiết bị lớp 7 từ năm học 2022-2023;
+ Thay thế Danh mục thiết bị lớp 8 từ năm học 2023-2024;
+ Thay thế Danh mục thiết bị lớp 9 từ năm học 2024-2025.
3. Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT
Thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ GDDT về việc ban hành Danh mục TBDHTT cấp THPT. Việc thay
thế Danh mục TBDHTT các lớp được áp dụng theo lộ trình thực hiện Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018.
(Các Thông tư trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT
moet.gov.vn)
Sở GDDT thông tin đến thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng các phòng
GDĐT, đơn vị, cá nhân có liên quan để nghiên cứu, áp dụng danh mục, định mức,
tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết bị đề xuất đầu tư các dự án thuộc ngành GDĐT theo
đúng quy định tại các Thông tư trên; đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan khi
thẩm định các dự án giáo dục ngoài việc căn cứ vào Quyết định số 45 của UBND
tỉnh1, cần căn cứ thêm các Thông tư trên nhằm hỗ trợ ngành giáo dục hoàn thiện
chủ trương đầu tư, triển khai các dự án đảm bảo theo lộ trình thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 20212025./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Khanh

Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang
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