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V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

16/2022/TT-BGDĐT

#DiaDiemNgayBanHanh

              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT 
về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 
thông; Công văn số 2755/SGDĐT-GDMNTH ngày 16/12/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT, 
Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển 
khai thực hiện các nội dung sau:

- Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-
BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện 
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
cha mẹ học sinh của đơn vị; chỉ đạo các tổ chức trong nhà trường, các bộ phận 
liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung của Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT. 

- Tham mưu cấp có thẩm quyền lập kế hoạch đầu tư xây mới hoặc cải tạo 
thư viện trường mầm non, tiểu học, trung học và trường phổ thông có nhiều cấp 
học đảm bảo đạt các tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư này. 

- Hằng năm tổ chức tự đánh giá hoạt động thư viện theo các tiêu chuẩn 
được ban hành tại văn bản này và đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp trên tổ 
chức đánh giá và công nhận thư viện. 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng thư viện cơ quan quản lý cấp trên. 
- Triển khai thực hiện liên thông thư viện theo quy định. 
- Tổ chức quản lý, sử dụng thư viện đúng quy định. 
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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