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Kính gửi: 

                - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

               - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công. 
 

Hệ thống quản lý thiết bị (http://quanlythietbi.hungyen.edu.vn) và Hệ 

thống quản lý thư viện (http://quanlythuvien.hungyen.edu.vn) của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hưng Yên đã được phổ biến, hướng dẫn và bàn giao đến các nhà 

trường từ cuối năm học 2017-2018. Đến nay, 100% các đơn vị trường học trong 

huyện đã triển khai thực hiện. Nhiều đơn vị thực hiện tốt, hiệu quả khai thác, sử 

dụng cao, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng 

mức, một số cán bộ, nhân viên thiết bị, nhân viên thư viện chưa làm hết chức 

trách, nhiệm vụ được giao.  

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại trong công tác khai thác, sử 

dụng hệ thống quản lý thiết bị và hệ thống quản lý thư viện ở các nhà trường, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường quan tâm chỉ 

đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Kiểm tra, rà soát việc sử dụng các hệ thống quản lý thiết bị, quản lý thư 

viện ở đơn vị (thực hiện xong trước ngày 05/12/2020). Thường xuyên đôn đốc, 

nhắc nhở nhân viên thiết bị, nhân viên thư viện nhà trường thực hiện tốt chức 

trách, nhiệm vụ; Yêu cầu nhân viên thiết bị, nhân viên thư viện thực hiện đúng, 

đầy đủ các quy trình theo dõi mượn-trả sách, mượn trả thiết bị; thực hiện kịp 

thời việc kê khai thiết bị mới, sách mới trên hệ thống, đảm bảo tất cả tài liệu, 

sách, đồ dùng dạy học hiện có của đơn vị đều được kê khai. 

2. Yêu cầu giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, đồng thời 

thông qua việc khai thác các báo cáo trên hệ thống để đánh giá việc sử dụng đồ 

dùng dạy học của giáo viên. 

3. Quan tâm đầu tư cho hoạt động của Thư viện trường học, góp phần xây 

dựng văn hóa đọc trong nhà trường. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường thực hiện 

tốt các nội dung nêu trên./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT. 
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