
Phụ lục  

Kinh phí mua sắm trang thiết bị, tài liệu cho thư viện và đầu tư thư viện điện tử  

A. Cấp tiểu học 

I. Kinh phí trang thiết bị phòng đọc thư viện trường tiểu học 

1. Kinh phí thiết bị 01 phòng  

STT Tên hàng hóa bố trí cho 1 phòng đọc ĐVT 
Đơn giá 

(đồng) 
SL 

Thành tiền 

(đồng) 

I Các loại thẻ để học sinh vừa học vừa chơi, sáng tạo, viết, vẽ 

1 

Thẻ học thông minh: Vũ trụ; Động vật nuôi; 

Các nước trên thế giới; Cơ thể người; Nước; 

Khủng long; Thời tiền sử; Động vật cần bảo 

vệ; Những nhà thông thái lớp 1,2,3,4,5. 

bộ 96,000  96,000 

2 

Funny cards 2_Vui học tiếng anh bằng hình 

ảnh (Động vật hoang dã/Các loài chim/Màu 

sắc) 

    

3 Lịch poster tập 2 bộ 55,000 1 55,000 

4 
Bút màu sáp Thiên Long - CR C06 

(Đôrêmon) 
hộp 30,000 4 120,000 

5 Bút sáp dầu 0-24 hộp 30,000 5 150,000 

6 
Các loại xốp các màu mỏng để tạo hình sáng 

tạo 
tấm 12,000 4 48,000 

7 
Các loại xốp các màu dày để tạo hình sáng 

tạo 
tấm 14,000 4 56,000 

II Thảm tấm lót sàn phòng đọc, bàn, kệ sách 

7 Thảm xốp 60 *60*1,5 cm tấm 54,000 40 2,160,000 

8 Bàn thấp 
 

cái 
522,000 6 3,132,000 

9 Kệ sách 
 

cái 

1,850,00

0 
6 11,100,000 

 Tổng Cộng  18.877.000 

2. Kinh phí trang thiết bị phòng đọc các trường tiểu học: 

Số trường 
Đơn giá/1 đơn vị 

(đồng)  
Thành tiền  

(đồng) 

239 18.877.000 4.511.603.000 

 

 

 

 

 



 

 II. Kinh phí bổ sung sách (Bình quân mỗi học sinh tiểu học được bổ sung 4 cuốn sách) 

Số học sinh Số sách bổ sung 
Đơn giá 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

122342 489368 30.000 
14.681.040.000 

 

 III. Tổng kinh phí cấp tiểu học: 

TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng) 
Số lượng đơn vị 

Thành tiền 

(đồng) 

01 
Trang bị phòng đọc học sinh thư 

viện trường 

18.877.000 

(1 phòng) 
239 4.511.603.000 

02 
Bổ sung sách thiếu nhi đã được 

phân loại theo trình độ người đọc 

30.000 

(1 quyển) 
239 14.681.040.000 

 Tổng cộng:  19.192.643.000 

B. Cấp THCS 

I. Kinh phí trang thiết bị phòng đọc thư viện trường THCS 

1. Kinh phí trang thiết bị 01 phòng đọc trường THCS/THPT 

STT Tên hàng hóa bố trí cho 1 phòng đọc ĐVT 
Đơn giá 

(đồng) 
SL 

Thành tiền 

(1000 đồng) 

1 Máy tính để bàn có kết nối internet bộ 10.000.000 1 10.000.000 

2 Bàn để máy vi tính bộ 1.200.000 1 1.200.000 

3 Bàn đọc sách (loại 6 chổ ngồi + 6 ghế) cái 3.600.000 6 21.600.000 

4 Kệ sách cái 1.850.000 6 11.100.000 

Tổng Cộng 43.900.000 

2. Kinh phí trang thiết bị phòng đọc các trường THCS: 

Số trường 
Đơn giá/1 đơn vị 

(đồng)  
Thành tiền  

(đồng) 

220 43.900.000 9.658.000.000 

II. Kinh phí bổ sung sách (Bình quân mỗi học sinh THCS được bổ sung 4 cuốn sách) 

Số học sinh Số sách bổ sung 
Đơn giá 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

91316 365264 30.000 10.957.920.000 

III. Tổng kinh phí cấp THCS: 

TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng) 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

01 
Trang thiết bị phòng đọc học 

sinh thư viện trường 

43.900.000 

(1phòng) 

220 

trường 
9.658.000.000 

02 Bổ sung sách  
1.620 

x30.000=48.600 
220 

trường 
10.957.920.000 

 Tổng cộng: 20.615.920.000 

 



C. Cấp THPT 

I. Kinh phí trang thiết bị phòng đọc thư viện trường THPT 

1. Kinh phí thiết bị 01 phòng (như cấp THCS) 

2. Kinh phí trang thiết bị  phòng đọc thư viện các trường THPT: 

Số trường 
Đơn giá/1 đơn vị 

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

  

53 (trường công lập) 43.900.000 2.326.700.000 

II. Kinh phí bổ sung sách (Bình quân mỗi học sinh THPT được bổ sung 5 cuốn sách) 

Số học sinh Số sách bổ sung 
Đơn giá 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

49274 246370 30.000 7.391.100.000 

 

 III. Kinh phí thư viện điện tử trường THPT 

1. Kinh phí 01 thư viện  

STT Tên hàng hóa bố trí cho 1 phòng đọc ĐVT 
Đơn giá 

(đồng) 
SL 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Máy tính để bàn có kết nối internet bộ 15.000.000 41 615.000.000 

2 Bàn để máy vi tính cho bạn đọc bộ 1.200.000 40 48.000.000 

3 Bàn để máy tính điều hành bộ 2.000.000 1 2.000.000 

4 Hệ thống kết nối, dây dẫn, ổn áp,…  
hệ 

thống 
48.000.000 1 48.000.000 

5 

Kinh phí thuê lập website, mua phần 

mền, thuê đường truyền, mua dung 

lượng lưu trữ trên máy chủ 

 100.000.000 1 100.000.000 

6 
Chi phí đào tạo bồi dưỡng Cán bộ quản 

lý thư viện điện tử 
Lần 3.000.000 1 3.000.000 

7 Kinh phí mua eBook(sách điện tử) quyển 40.000 2.000 80.000.000 

8 Cải tạo Phòng đọc    700.000.000 

Tổng Cộng 1.596.000.000 

2. Kinh phí trang bị thư viện điện tử các trường THPT: 

Năm Số đơn vị thực hiện Đơn giá/1 đơn vị (đồng) Thành tiền (đồng) 

2021 0 0 0 

2022 1 1.596.000.000 1.596.000.000 

2023 1 1.596.000.000 1.596.000.000 

 TC 2 1.596.000.000 3.192.000.000 

  

 

 

 



VI. Tổng kinh phí cấp THPT 

TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng) 
Số lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

01 
Trang thiết bị phòng đọc 

học sinh thư viện trường 

43.900.000 
 

53trường 2.326.700.000 

02 Bổ sung sách  
4.355 x30.000/1 cuốn= 

130.650 
53 trường 7.391.100.000 

03 Đầu tư thư viện điện tử 1.596.000.000/1 trường 2 3.192.000.000 

 Tổng cộng: 12.909.800.000 

 D. Tổng kinh phí bổ sung trang thiết bị, tài liệu cho thư viện các trường phổ thông: 

TT Cấp học 
Thành tiền 

(đồng) 

01 TH 19.192.643.000 

02 THCS 20.615.920.000 

03 THPT 12.909.800.000 

Tổng 52.718.363.000 

 

 Tổng kinh phí của 3 cấp học là 52.718.363.000 đồng (năm mươi hai tỉ, bảy trăm 

mười tám triệu, ba trăm sáu ba nghìn đồng) được phân bổ trong 05 năm như sau: 

Năm 

Số đơn 

vị thực 

hiện 

Kinh phí trang 

thiết bị phòng đọc 

các cấp học 

Kinh phí bổ sung 

sách các cấp học 

Kinh phí trang 

thiết bị, tài liệu 

số thư viện điện 

tử trường 

THPT 

Tổng kinh phí 

(đồng) 

2021 10% 1.649.630.300 3.303.006.000 / 4.952.636.300 

2022 20% 3.299.260.600 6.606.012.000 1.596.000.000 11.501.272.600 

2023 20% 3.299.260.600 6.606.012.000 1.596.000.000 11.501.272.600 

2024 20% 3.299.260.600 6.606.012.000  9.905.272.600 

2025 30% 4.948.890.900 9.909.018.000  14.857.908.900 

Tổng 100% 16.496.303.000 33.030.060.000 3.192.000.000 52.718.363.000 

 

 


