
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRỪỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 25/KH-THPTBTM                      Bắc Trà My, ngày 10 tháng 9  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Mua sắm, sửa chữa, sử dụng cơ sở vật chất năm 2021. 

 

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng sư phạm ngày 21 tháng 08 năm 

2021, về việc thống nhất phân bổ ngân sách trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các 

nội dung cải tạo, sửa chữa của Trường THPT Bắc Trà My trong năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực trạng cơ sở vật chất và đề xuất của các tổ chuyên 

môn, Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, sửa chữa cơ 

sở vật chất năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm các thiết bị để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng và tăng tuổi thọ sử dụng cho cơ sở vật chất nhà trường. 

- 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 của nhà trường. 

- Việc mua sắm, sửa chữa trên tinh thần tiết kiệm, đúng mục đích, phải được 

công khai trong hội đồng sư phạm, giám sát của Ban thanh tra nhân dân và thực 

hiện đầy đủ thủ tục theo quy định tài chính. 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

1. Mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất: 

TT(1) Trang, thiết bị(2) Số 

lượng(3) 

Đơn 

vị(4) 

Đơn giá(5) Thành tiền 

(3)X(5) 

Ghi chú 

1 Quạt đứng 2  cái 400.000đ/cái 800.000đ Tổ Sử - 

Địa 

2 Sửa máy chiếu 2 cái 1.000.000 đ/cái 2.000.000đ Tổ VP 

3  Thay bóng điện. 8 Cái  70.000 đ/cái 560.000 đ Nội trú 

       

       

  Tổng    3.360.000đ  

2. Mua sắm sửa chữa trang, thiết bị phục vụ chuyên môn 

Căn cứ vào đề xuất của các bộ phận thư viện, thiết bị, tổ chuyên môn, tổ văn phòng 

để phục vụ hoạt động dạy học và qua kiểm tra thực tế của lãnh đạo nhà trường. 

TT(1) Trang, thiết bị(2) Đơn 

vị tính 

(3) 

Số 

lượng(4) 

Đơn giá(5) Thành tiền 

(4)X(5) 

 

1 Ghế nhưạ chân 

cao 

cái 12  50.000đ/cái 600.000  

2 Bộ thí nghiệm Bộ 4  100.000đ/bộ 400.000  



thoát hơi nước ở 

lá 

(Dụng cụ của 

Garô 

3 Kính hiển vi điện 

tử 

cái 3 1.500.000đ/cái 4.500.000  

4 ống nhỏ giọt caí 10 10.000đ/cái 100.000  

5 Giấy thấm Hộp 3 10.000đ/cái 30.000  

6 Tiêu bản cố định 

lát cắt dọc rễ hành  

Tiêu 

bản 

4 25.000đ/cái 100.000  

7 Hóa chất cacl2 gam 250 10.000đ/g 250.000  

8 Dung dịch dinh 

dưỡng KNÔP 

lít 5  10.000đ/lít 50.000  

9 Bánh men rượu gam 200 200.000đ/kg 40.000  

10 Cồn 90 độ lít 2 60.000đ/lít 120.000  

11 Nước cất lit 20 20.000đ/lít 400.000  

12 Ôxy gìa lít 2 80.000đ/lít 160.000  

1 Ghế nhưạ chân 

cao 

cái 20 50.000đ 1.000.000  

2 Quạt đứng cái 1 300.000 300.000  

3 Chổi cái 3 25.000 75.000  

5 Cồn 90 độ lít 2 60.000 120.000  

6 KMnO4 kg 0,25 550.000 137.500  

7 Giấy quỳ tím Hộp 4 78.000 312.000  

8 Dung dịch 

Phenolphtalein  Lít 1 

605.000 605.000  

1 Bóng chuyền Trái 10 200.000 2.000.000  

2 Bóng Đá Trái 10 250.000 2.500.000  

 TỔNG CÔNG    13.799.5000  

 

• Bộ môn Vật lý đề xuất  mua thêm: 

-  Bộ TN đo gia tốc tự do khối 10: 10 bộ. 

- Bộ TN đo hệ số ma sát khối 10: 10 bộ. 

- Bộ TN xác định suất điện động và điện trở trong của 1 điện hóa khối 11: 8 

bộ. 

- Bộ TN khảo sát thực nghiệm xác định luật giao động của con lắc đơn khối 

12: 8 bộ. 

- Bộ TN khảo sát hiện tượng quang điệnngoài khối 12: 2 bộ 

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 



-Đầu năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận thư viện, tổ chuyên môn, 

các bộ phận khác và kế toán khảo sát cơ sở vật chất nhà trường, lập kế hoạch sử 

dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường trình hiệu trưởng xem xét quyết định 

danh mục cần mua sắm, sửa chữa. 

- Ưu tiên sửa chữa các nội dung cần thiết phục vụ dạy học. Có kế hoạch cải 

tạo, sửa chữa nhỏ trong năm 2021 để kịp thời phục vụ năm học mới. 

- Kiểm kê tài sản theo quy định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư 

hỏng về tài sản cố định để chỉ đạo tiến hành thanh lý. 

- Phụ trách các bộ phận có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để 

đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực 

hiện. 

-Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm 

học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao 

trách nhiệm của CBQL, GV, NV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và 

các bộ phận khác. 

-Tổ trưởng văn phòng, bộ phận kế toán – thủ quỹ phối hợp để thực hiện tốt 

việc mua sắm, bảo quản  đồ dùng và các trang thiết bị khác. 

-Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức 

giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong 

các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa. 

-Chỉ đạo tổ văn phòng, kế toán, thiết bị và GVCN kiểm tra việc thực hiện 

quản lý tài sản ở từng lớp học, phòng học. 

Trên đây là kế hoạch mua sắm, bảo quản, sửa chữa, sử dụng cơ sở vật chất 

trong năm 2021 của Trường THPT Bắc Trà My. 

 

Nơi nhận:                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG 
-BGH (để biết –thực hiện) 

-Tổ chuyên môn-VP (để biết –thực hiện)  

- Giáo viên-NV (để biết –thực hiện) 

-Lưu VT 

                                                                   

       Phạm Ngọc Hùng 


