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THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 

51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực 

hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 

88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Vụ trưởng Vụ Giáo 

dục Tiểu học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp Tiểu học, bao gồm: môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn 

Đạo đức, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Lịch sử và Địa lí, môn Khoa học, môn 

Tin học, môn Công nghệ, môn Giáo dục thể chất, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật, 

Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung. 

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học ban 

hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo 

việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo 

dục tiểu học. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2021. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 và Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 

11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2. 
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Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp Tiểu học tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp Tiểu học theo lộ trình như sau: 

Thay thế Danh mục thiết bị lớp 3 từ năm học 2022-2023. 

Thay thế Danh mục thiết bị lớp 4 từ năm học 2023-2024. 

Thay thế Danh mục thiết bị lớp 5 từ năm học 2024-2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ 

Giáo dục Tiểu học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo 

dục và đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 

tư này./. 
  

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể; 

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo; 

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; 

- Bộ trưởng; 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Công báo; 

- Cổng TTĐT của Chính phủ; 

- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Cục CSVC, Vụ GDTH, Vụ PC (20b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 

 


