
 

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai thực hiện Thông tư  

số 19/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

  Kính gửi:  

 

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;  

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 14181/VP-KGVX ngày 
28/12/2022 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thực hiện Thông tư số 
19/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh 
mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.  

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai việc thực hiện Thông tư số 19/TT-
BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau: 

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo các 
nhà trường tiểu học, trung học cơ sở tiến hành rà soát danh mục thiết bị dạy học 
hiện có; tổng hợp lập dự toán kinh phí mua sắm, tham mưu, đề xuất với UBND 
quận, huyện, thị xã về việc bảo đảm ngân sách để thực hiện việc mua sắm đúng 
đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định để triển khai hoạt động 
dạy học. 

- Đối với các trường trung học phổ thông: Chỉ đạo tổ, nhóm giáo viên 
Giáo dục quốc phòng và an ninh tiến hành rà soát danh mục thiết bị dạy học 
hiện có để xây dựng kế hoạch mua sắm theo đúng quy định. 

- Quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý tận dụng các thiết bị đồ dùng dạy 
học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đã được mua sắm trang bị từ trước đây, 
hiện nay còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 
22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tiết kiệm ngân sách, tránh lãng phí 
trong quá trình đầu tư, mua sắm.     

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 
huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông tập trung triển khai thực hiện, bảo 
đảm chất lượng, hiệu quả./. 

 

          
- Như trên; 

- Vụ GDQPAN - Bộ GDĐT; 

- Bộ Tư lệnh Thủ đô;  

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Phạm Xuân Tiến 
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