










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Danh mục trang thiết bị cần mua sắm cho văn phòng dự án 
 
 

Danh mục trang thiết bị cần mua sắm cho lớp học 
TT Hạng mục Số lượng 

Cho 2 lớp 
học 

Quy cách/yêu cầu 
sản phẩm 

Mục đích sử dụng Ngân sách phê 
duyệt (NOK) 

1. Máy chiếu + màn 
chiếu hoặc  
TVmàn hình lớn  

2cái Máy chiếu: loại  
Ansi Lument từ 
3000 trở lên (tuổi 
thọ  bóng đèn 
tương đương 7000 
giờ) 
TV: loại từ  60 inch 
trở lên 

 8.000/bộ 

2. Máy tính xách tay 2máy  Dùng cho lớp học 10.000/bộ 
3. Bàn học 3 chỗ  20 cái 30 chỗ ngồi mỗi 

lớp 
  

1.000/bộ 
4. Ghế học 60 cái 30 chỗ ngồi mỗi 

lớp 
 

5. Âm thanh (loa, 
micro)+Hệ thống 
wifi 

2 bộ Thiết bị đồng bộ 
loa, micro không 
dây + hệ thống wifi 

Dùng cho 2 lớp 
học 

8.000/bộ 

 

Danh mục trang thiết bị cần mua sắm cho phòng sinh hoạt học thuật nữ 
 

TT Hạng mục Số lượng Quy cách/yêu cầu 
sản phẩm 

Mục đích sử dụng Ngân sách phê 
duyệt (NOK) 

1. Máy vi tính 10bộ  10 bộ trang bị cho 
phòng SHHT nữ  

10.000/bộ 

2. Bàn ghế 10 bộ  10 bộ trang bị cho 
phòng SHHT nữ 

1.000/bộ 

 

TT Hạng mục Số 
lượng 

Quy cách/yêu cầu 
của sản phẩm  

Mục đích sử dụng Ngân sách 
phê duyệt 
(NOK) 

1. Bàn làm việc   3  Bàn 1.4m, chất liệu 
gỗ 

Trang bị cho: điều phối 
dự án, kế toán, thư ký 

1.000/bộ 

2. Ghế xoay 3 Ghế xoay lưới/ghế 
xoay thường 

Trang bị cho: điều phối 
dự án, kế toán, thư ký 

3. Máy 
photo+in+scan 

1cái Photo, in, scan màu  Dùng photo, in và scan 
văn bản, giấy tờ của Dự 
án 

30.000/bộ 

4. Máy chiếu + 
màn chiếu  

1bộ loại  Ansi Lument 
từ 3000 trở lên 
(tuổi thọ  bóng đèn 
tương đương 7000 
giờ) 

Phòng nữ giới có thể 
dùng chung máy chiếu 
với văn phòng 

8.000/bộ 

5. Máy vi tính 3bộ Loại máy tính bộ (3 
trong 1) 

3 bộ trang bị cho điều 
phối dự án, kế toán, thư 
ký 

10.000/bộ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dự kiến danh mục trang thiết bị cần mua sắm cho văn phòng dự án 

 

 

TT Hạng mục Số lượng Quy cách/yêu 

cầu của sản 

phẩm  

Mục đích sử 

dụng 

Đơn giá dự 

kiến 

Thành tiền 

VND 

1. Bàn tiếp khách  1bộ Bàn gỗ, hoặc 

giả gỗ 

Dùng họp và 

tiếp khách dự 

án  

             

7,000,000  

           

7,000,000  

2. Ghế họp 15 cái Ghế gỗ bọc da Dùng họp và 

tiếp khách dự 

án 

             

1,000,000  

         

12,000,000  

3. Tủ lạnh 1cái loại 180 lít Dùng bảo quản 

hoa, quả, trái 

cây, nước uống 

cho BQLDA 

             

6,000,000  

           

6,000,000  

4. Quạt điện (đã có 

2 quạt trần) 

2cái quạt cây                         

350  

                     

700  

5. Tủ hồ sơ  1cái Tủ gỗ loại 

1.8m 

Dùng để lưu 

trữ hồ sơ, tài 

liệu dự án 

             

5,000,000  

           

5,000,000  

6. Tủ nhỏ đựng văn 

phòng phẩm 

1tủ  Dùng đựng 

văn phòng 

phẩm cho SV 

và giáo viên 

             

1,000,000  

           

1,000,000  

7. Ghế ngả 1 ghế Ghế bành có 

thể ngả ra để 

nằm  

Dùng cho giáo 

viên nghỉ trưa 

             

1,500,000  

           

1,500,000  

8. Điều hòa  2cái Loại 1.5 ngựa 

trở lên 

    

9,000,000  

         

18,000,000  

9. Bảng thông 

báo/bảng tin 

1 Loại meca 

1mx2m 

Dùng để thông 

báo, kế hoạch 

hoạt động của 

Dự án 

             

1,000,000  

           

1,000,000  

10. Điện thoại  1cái Loại điện thoại 

kết hợp fax  

Dùng liên lạc 

và fax văn bản 

             

2,500,000  

           

2,500,000  

11. Bình nước 1 bình Bình nóng lạnh 

Alaska  

Dùng chung 

cho BQL và 

sinh viên 

             

3,500,000  

           

3,500,000  

12. Bình hoa trang 

trí 

4 bình 3 nhỏ, 1 lớn Dùng trang trí 

bàn tiếp khách 

và phòng sinh 

hoạt 

                

150,000  

              

600,000  

13. Bộ ấm trà + tách 1 bộ 1 ấm Dùng phục vụ 

tiếp khách 

                

100,000  

              

100,000  

14. Dán đề can hoặc 

rèm treo tường 

  Che nắng/ngăn 

ánh sáng khi 

sử dụng máy 

chiếu 

             

3,000,000  

  

3,000,000  

15. Tổng               

40,750,350  

         

61,200,700  



 

 

 

 

Dự kiến danh mục trang thiết bị cần mua sắm cho lớp học 

 

TT Hạng mục Số lượng 

Cho 2 lớp 

học 

Quy cách/yêu 

cầu sản phẩm 

Mục đích sử 

dụng 

Đơn giá 

dự kiến 

Thành tiền 

VND 

1. Quạt điện (đã có 

2 quạt trần) 

2cái Loại treo tường Dùng cho 

giáo viên 

                    

350  

                      

700  

2. Điều hòa  4cái Loại 1.5  ngựa 

trở lên 

           

9,000,000  

          

36,000,000  

3. Bảng viết  2 bảng Loại 1.2 x2m 2 

mặt, một mặt 

viết bút lông, 

một mặt viết 

phấn ,có chân đế 

           

2,000,000  

            

4,000,000  

4. Bảng flipchart 2 bảng Loại 1.2 x2m 

,có chân đế 

           

1,000,000  

            

2,000,000  

5. Bục giảng 2 bục  Dùng cho 2 

lớp học 

          

3,000,000  

            

6,000,000  

6. Dán đề can hoặc 

rèm treo tường 

  Che 

nắng/ngăn 

ánh sáng 

khi sử dụng 

máy chiếu 

          

2,500,000  

            

5,000,000  

7. Camera 1  Dùng phục 

vụ lớp học 

theo yêu 

cầu của giáo 

viên 

          

4,000,000  

            

4,000,000  

8. Tổng               

57,000,700  

 

 

Dự kiến danh mục trang thiết bị cần mua sắm  

cho phòng sinh hoạt học thuật nữ 
 

TT Hạng mục Số lượng Quy cách/yêu cầu 

sản phẩm 

Mục đích sử dụng Đơn giá VND 

1. Điều hòa  1cái Loại 2 ngựa trở 

lên 

 9,000,000 

2. Bảng viết  1 bảng Loại 1.2 x2m, 2 

mặt, một mặt viết 

bút lông, một mặt 

viết phấn ,có chân 

đế 

 1,000,000 

3. Dán đề can  hoặc 

rèm treo tường 

công dán 

  Che nắng/ngăn 

ánh sáng khi sử 

dụng máy chiếu 

3,000,000 

4. Tổng    13,000,000 

 


