
Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phòng học thông thường Phòng

Bộ bàn ghế giáo viên bộ 25 25 10 10

Bộ bàn ghế học sinh (02 chỗ) bộ 600 600 120 120

Bảng viết chống lóa chiếc 25 25 10 10

Tủ TBDH chiếc

Máy chiếu đa năng, màn chiếu bộ 5 8

Bộ thiết bị âm thanh di động trợ giảng 

(loa, amly, mic)
bộ

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

2 Phòng học bộ môn Phòng

a Phòng học bộ môn Vật lý Phòng

Bộ bàn, ghế TN của GV bộ 1

Bàn TN của HS (04 chỗ) bộ

Ghế TN của HS chiếc

Bảng viết chống loá chiếc

Bộ máy chiếu, màn chiếu bộ

Tủ điều khiển điện chiếc 1

Chậu rửa của HS chiếc 2

Quạt thông gió chiếc 1

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

Phòng chuẩn bị Phòng

Bộ bàn, ghế chuẩn bị TN của GV bộ

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)

KẾ HOẠCH MUA SẮM, TÀI SẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2021

Tên đơn vị: Trường THPT Đống Đa Số lớp năm học 2018-2019: Số học sinh năm học 2018-2019:

SST



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Bảng công tác chiếc

Tủ TBDH chiếc

Giá TBDH chiếc

Chậu rửa của GV chiếc 1

Xe đẩy phòng TN chiếc 1

Quạt thông gió chiếc 1

Ống nhòm chiếc

Kính hiển vi chiếc

Kính thiên văn chiếc

b. Phòng học bộ môn Hoá Phòng

Bộ bàn, ghế TN của GV bộ

Bàn TN của HS (04 chỗ) bộ

Ghế TN của HS chiếc

Bảng viết chống loá chiếc

Bộ máy chiếu, màn chiếu bộ

Quạt thông gió chiếc 1

Chậu rửa xử lý hoá chất sau TN chiếc 1

Tủ làm thí nghiệm chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

Tủ hút mùi chiếc 1

Tủ thuốc cá nhân chiếc 1

Phòng chuẩn bị Phòng

Bộ bàn, ghế chuẩn bị TN của GV bộ

Bảng công tác chiếc

Tủ TBDH chiếc

Giá TBDH chiếc

Tủ đựng hóa chất (hút mùi, khí độc) chiếc 1



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Tủ sấy chiếc 1

Quạt thông gió chiếc 1

Chậu rửa của GV chiếc 2

Xe đẩy phòng TN chiếc 1

Máy quay phim thí nghiệm (trường 

chuyên)
chiếc

c Phòng học bộ môn Sinh Phòng

Bộ bàn, ghế TN của GV bộ

Bàn TN của HS (04 chỗ) bộ

Ghế TN của HS chiếc

Bảng viết chống loá chiếc

Bộ máy chiếu, màn chiếu bộ

Chậu rửa chiếc 1

Quạt thông gió chiếc 1

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

Tủ điều khiển điện điện chiếc 1

Phòng chuẩn bị Phòng

Bộ bàn ghế chuẩn bị TN của GV bộ

Bảng công tác chiếc

Tủ TBDH chiếc

Giá TBDH chiếc

Tủ đựng hóa chất (hút mùi, khí độc) chiếc 1

Tủ sấy chiếc 1

Quạt thông gió chiếc 1

Chậu rửa của GV chiếc 1

Xe đẩy phòng TN chiếc 1



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Kính hiển vi chiếc

d Phòng máy tính (Tin học) Phòng

Bộ bàn ghế của GV bộ 2 2

Bàn ghế của HS (02 chỗ) bộ 48 48 24 24

Máy tính (tối thiểu 2hs/máy) bộ 48 48 24 24

Tủ mạng (chứa máy chủ, thiết bị) chiếc 2 0 1

Bộ máy chiếu đa năng bộ 2 0 1

Bảng viết chống loá chiếc 2 2 2 1

Tủ tài liệu chiếc 2 1 1

Máy in A4 chiếc 2 3 1 0

Ổn áp lioa chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 2 0 2

e Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết 

tật 

Phòng

Bàn ghế đặc thù bộ

Đồ dùng, thiết bị đặc thù bộ

f Phòng học bộ môn Công nghệ Phòng

Bộ bàn ghế TN của GV bộ

Bàn ghế TN của HS (4 chỗ) bộ

Bảng viết chống loá chiếc

Bộ máy chiếu, màn chiếu bộ

Tủ điều khiển điện chiếc

Chậu rửa của HS chiếc

Quạt thông gió chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

Tủ thuốc cá nhân chiếc

Phòng chuẩn bị Phòng



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Bộ bàn, ghế chuẩn bị TN của GV bộ

Bảng công tác chiếc

Tủ TBDH chiếc

Giá TBDH chiếc

Chậu rửa của GV chiếc

Xe đẩy phòng TN chiếc

Quạt thông gió chiếc

g Phòng học ngoại ngữ Phòng

Bộ bàn ghế giáo viên bộ 1

Bộ bàn ghế học sinh (02 chỗ) bộ 24

Bảng viết chống lóa chiếc

Bộ máy chiếu đa năng bộ 1

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

Phòng ngoại ngữ thông dụng Phòng

Cassette, băng đĩa bộ 12 3 5

Bộ thiết bị (Loa, amly, mic) bộ

Ti vi chiếc

Đầu đĩa chiếc

Máy vi tính bộ

Thiết bị âm thanh đa năng bộ

Phòng ngoại ngữ chuyên dụng Phòng

Bảng tương tác thông minh bộ

Máy chiếu cự ly gần bộ

Thiết bị kiểm trả lời trắc nghiệm  dùng 

cho giáo viên và học sinh.

bộ

Máy chiếu vật thể bộ

Phần mềm bài giảng chiếc

Máy tính xách tay chiếc



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Hệ thống âm thanh phòng học (Âm ly, 

loa, micro..)
bộ

h
Phòng học đa năng (học ngoại khóa về 

giao thông, môi trường…)
Phòng

Bàn ghế giáo viên bộ

Bàn ghế học sinh (02 chỗ) bộ

Bảng viết chống lóa chiếc

Bộ máy chiếu, màn chiếu bộ

Tủ đựng thiết bị theo chuyên đề chiếc

Tủ đựng tài liệu dạy chuyên đề chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

i Phòng thiết bị dùng chung Phòng

Bộ bàn ghế của GV bộ

Máy vi tính bộ

Phần mềm quản lý thiết bị dạy học bộ

Tủ TBDH chiếc

Giá TBDH chiếc

Giá treo tranh, ảnh chiếc

Bộ máy chiếu, màn chiếu chiếc

Máy ảnh kỹ thuật số chiếc

Máy quay camera KTS chiếc

3 Khối phòng phục vụ học tập Phòng

a Phòng thư viện Phòng

Phòng đọc của giáo viên Phòng

Bàn phòng đọc bộ 3

Ghế GV(2 chỗ) chiếc

Tủ sách chiếc



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Giá sách hai mặt chiếc

Giá báo, tạp chí chiếc

Bộ máy vi tính bộ

Bộ bàn ghế máy vi tính bộ

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1 0 1

Phòng thư viện học sinh Phòng

Bàn phòng đọc bộ 2

Ghế HS (2 chỗ) chiếc

Tủ sách chiếc

Giá sách hai mặt chiếc

Giá báo, tạp chí chiếc

Tủ hoặc hộp mục lục chiếc

Bộ máy vi tính bộ

Bộ bàn ghế máy vi tính bộ

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1 1

b Phòng truyền thống Phòng

Bục, tượng Bác bộ 1

Sa bàn chiếc 1

Tủ trưng bày chiếc

Giá trang trí chiếc 1

Kệ trang trí chiếc 1

Thảm nền m2

Vải phông trang trí (hay vật liệu tương 

đương)
m2

Quạt thông gió chiếc 2

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 2 0 2

c Nhà tập đa năng, khu thể thao Phòng



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Bàn cho khán đài bộ

Ghế cho khán đài chiếc

Thiết bị cho môn bóng bàn bộ

Thiết bị cho môn cầu lông bộ

Thiết bị cho môn học khác bộ

Quạt cây công nghiệp chiếc 4

Tủ đựng đồ dùng thể thao chiếc 2

Trang trí pano, tranh ảnh chiếc

Bộ thiết bị thể thao ngoài trời

Xà đơn chiếc

Xà kép chiếc

Máy tập lưng bụng chiếc 4 0 4

Thang cầu vồng chiếc

4 Khối phòng hành chính quản trị Phòng

a Phòng Y tế Phòng

Bàn ghế làm việc bộ

Ghế làm việc chiếc

Tủ thuốc chiếc

Tủ đựng đồ dùng chiếc

Giường bệnh nhân (Inox) chiếc 2

Bộ đo chiều cao, cân nặng bộ

Thiết bị đo thị lực (bảng, kính) bộ

Bộ thiết bị ytế khám bệnh bộ

Bộ cáng, nẹp sơ cứu bộ

Quạt thông gió chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1 0 1

b Phòng hội trường Phòng



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Bàn hội trường (02 chỗ) bộ 10

Ghế hội trường chiếc 25

Bảng công tác chiếc 5

Bộ máy chiếu,màn chiếu bộ

Ti vi chiếc

Bộ âm thanh (loa, âm ly, mic) bộ

Đầu đĩa chiếc

Bộ phông, trang trí m2 1

Ổn áp chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1

Điều hòa nhiệt độ cây (tủ đứng) chiếc

c
Phòng họp nhỏ (có thể kết hợp phòng 

truyền thống)
Phòng

Bàn hội trường (02 chỗ) bộ

Ghế hội trường chiếc

Bảng công tác chiếc

Bộ máy chiếu,màn chiếu bộ

Ti vi chiếc

Bộ âm thanh (loa, âm ly, mic) bộ

Đầu đĩa chiếc

Bộ phông, trang trí m2

Ổn áp chiếc

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc

Điều hòa nhiệt độ cây chiếc

d Phòng của bộ phận tài vụ Phòng

Bàn làm việc bộ 2

Ghế làm việc, ghế khách bộ 4



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Bảng công tác chiếc

Tủ tài liệu chiếc 4

Két sắt chiếc 1

Máy vi tính chiếc 2

Máy in A4 chiếc 2

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1

e Phòng của bộ phận văn phòng Phòng

Bộ bàn ghế làm việc bộ 1

Bộ bàn ghế tiếp khách bộ 1

Bộ máy vi tính bộ 1

Máy in A4 chiếc 1 1 1 1

Bảng công tác chiếc 1

Tủ tài liệu chiếc 2

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1 0

f Phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng

Phòng

Bộ bàn ghế làm việc bộ 1

Bảng công tác chiếc

Bàn tiếp khách chiếc 1

Ghế tiếp khách chiếc 2

Máy tính chiếc 1

Máy in A4 chiếc 1 1 1 1

Tủ tài liệu chiếc 2

Điều hòa nhiệt độ treo tường chiếc 1

g Phòng làm việc Đoàn thể Phòng

Bàn làm việc bộ

Ghế làm việc chiếc

Tủ đựng tài liệu chiếc 1 0 1



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Bộ máy tính chiếc

Máy in A4 chiếc

h Phòng tổ bộ môn Phòng

Bàn làm việc bộ

Ghế làm việc chiếc

Tủ đựng tài liệu chiếc

Bộ máy tính bộ

Bảng chống lóa chiếc

i Phòng thường trực, bảo vệ Phòng

Bàn làm việc bộ

Ghế làm việc chiếc

Tủ đựng tài liệu chiếc 2 0 2

Giường chiếc 1 1 1 1

Bảng chống lóa chiếc

5 Thiết bị, đồ dùng chung cho trường Phòng

Bộ loa, âm ly, mic (dùng cho trường) bộ 1

Máy photocopy chiếc 2

Máy in siêu tốc chiếc 1

Máy chấm thi trắc nghiệm chiếc

Máy phát điện (khoảng 10 Kw) chiếc 1

Máy hút bụi chiếc

Máy tính xách tay (laptop) chiếc

Bộ nhạc cụ (trống, đàn ghi ta...) bộ
(1 bộ khoảng 50 triệu 

đồng)

Hệ thống Camera giám sát hệ thống 1 0 1
(1 hệ thống khoảng 

150 triệu đồng)



Tổng số

Trong đó 

kinh phí tự 

chủ của đơn 

vị

Đề nghị bổ sung năm 2019

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2020

Số lượng 

đề nghị bổ 

sung năm 

2021

Ghi chú

Số lượng 

cần có đáp 

ứng đủ 

nhu cầu 

đến 2021

Hiện có tại đơn vị 

(đang sử dụng và mua 

sắm năm 2018)

Số lượng

Trong đó 

số đề 

nghị 

thanh lý

Danh mục
Đơn vị 

tính
Số 

lượng 

đề nghị 

bổ sung

Kinh phí
(nghìn đồng)SST

Hệ thống báo, chữa cháy tự động (đối với 

trường có nguy cơ cháy cao).
hệ thống

(1 hệ thống khoảng 

200 triệu đồng)

Xe đẩy thu gom rác thải chiếc

Thùng đựng rác thải chiếc 7

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM THỊ MINH  NGUYỆT

Ngày…..tháng…..năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Bích Hợp


