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Phú Nhuận, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Xây dựng cơ sở vật chất của Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin
N
c
- 2019
Căn cứ Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính
hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 và tình tình thực tế của Trường Giáo dục
Chuyên biệt Niềm Tin;
Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin thực hiện kế hoạch Xây dựng cơ sở vật
chất trường lớp của Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin năm học 201 - 2019.
I.Mục tiêu c ung:
1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi
hoạt động trong công tác quản lý, nuôi dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của
nhà trường.
2. Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng
như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản trong đơn vị.

STT
1

2

an

ục

ua sắ , sửa

c ữa n ỏ
Mua sắm bàn làm việc

Nguồn

Số lượng

kinh phí
Ngân sách NN

Số tiền

01

2. 00.000 đ

01

3.990.000 đ

01

6.930.000đ

01

450.000đ

cấp cho trường.

Mua sắm Ti vi phục vụ Ngân sách NN
công tác giảng dạy cho lớp cấp cho trường.
Tiểu học Ghép

3

Mua sắm xe để cơm cho CSVC BT
khối Tiểu học Ghép

4

Mua sắm các bảng biểu CSVC BT

phục vụ cho công tác tổ
chức bán trú
5

Mua sắm đồ dùng bán trú
cho các nhóm / lớp

6

3.501.000đ

CSVC BT

Mua sắm học phẩm cho các Học phẩm

22.500.000đ

nhóm / lớp
7

Mua sắm văn phòng phẩm Ngân sách NN

9.000.000đ

phục vụ công tác cho các cấp cho trường
bộ phận
8

Mua mới 1 giá phơi khăn CSVC BT

01

2.050.000đ

cho lớp 1A2
an

ục sửa c ữa n ỏ

9

Thay cổng trường

10

Sơn mới tường rào, mặt
tiền trường, sơn mới lại các
dãy lưới B40 của các rào
chắn

11

Thay mái tôn dãy phòng
học lớp 1A3, 1A4

12

Thay mái che di động lớp
1A4

13

Lót và nâng nền một số
phòng học và phòng làm
việc

14

Sữa và sơn mới 1 số cửa sắt
cho lớp học và phòng làm
việc

15

Chống thấm dột tầng 1

Ngân sách quận

368.922.000đ

16

Làm vách ngăn phòng tâm
vận động

17

Sửa chữa giá khăn cho lớp Từ thiện

01

0

01

2.000.000đ

1A1
18

Sửa chữa cửa tủ đựng đồ CSVC BT
dùng bếp ăn bán trú

19

Sửa chữa quạt, làm mới ổ Phát triển HĐ sự

8.450.000 đ

điện, vô dầu mỡ quạt , mua nghiệp
bóng đèn led , sữa chữa các
vật dụng mau hỏng ,… ở
các lớp, các phòng ban
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT PN;
- CCVC nhà trường;
- Lưu: VT.
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