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Cần Thơ, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v trợ giá mua thiết bị phục vụ dạy
và học trực tuyến tại Cần Thơ

Kính gửi: Các công ty kinh doanh thiết bị thông minh.
Trong thời gian qua, dịch bệnh bùng phát và diễn biến rất phức tạp ở các
tỉnh thành phía nam trong đó có thành phố Cần Thơ. Ngành giáo dục thành phố
Cần Thơ đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra trong năm học 2020-2021 với
chất lượng cao, ổn định, an toàn trong mùa dịch. Năm học 2021-2022, học sinh
trên địa bàn thành phố bắt đầu năm học bằng hình thức trực tuyến. Do đó nhu
cầu về thiết bị phục vụ việc dạy, học của giáo viên và học sinh đang rất lớn.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, gây khó khăn nhiều mặt đối
với người dân, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đề nghị quý công ty
phối hợp, hỗ trợ cung cấp các thiết bị thông minh (ipad, điện thoại, máy tính,…)
với giá ưu đãi cho giáo viên và học sinh.
Danh mục các thiết bị (kèm cấu hình, giá bán) đề nghị quý công ty gửi về
Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Giáo dục Trung học (ông Nguyễn Việt
Hưng, hộp thư điện tử nguyenviethung@cantho.edu.vn, điện thoại 0988804777).
Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong được sự phối hợp, hỗ trợ của quý công
ty nhằm góp phần cùng ngành giáo dục thành phố hoàn thành kế hoạch năm học
2021-2022./.
(Kèm theo tên các công ty kinh doanh thiết bị thông minh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT, GDTrH.
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