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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Păh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

V/v triển khai chương trình
“Sóng và máy tính cho em”.

Kính gửi:
- Các Hội, Đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Hội Khuyến học huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1384/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (có sao gửi kèm
theo); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Phòng Giáo dục-Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hội Khuyến học huyện tiến
hành rà soát, thống kê số lượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện,
đánh giá mức độ, số lượng học sinh cần hỗ trợ phương tiện và điều kiện để tham gia
học trực tuyến.
- Phát động, kêu gọi các cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trong ngành giáo dục tham gia ủng hộ chương trình,
- Tiếp nhận sự tham gia ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn
huyện và gửi về Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh trước ngày 29/9/2021.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả vận động, kêu gọi ủng hộ máy tính, các thiết bị
công nghệ trên địa bàn huyện gửi về Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh và Ủy ban nhân dân
huyện theo quy định.
2. Các phòng, ban, đơn vị, các Hội, Đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn: Phổ biến nội dung Chương trình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong đơn vị, vận động các cá nhân và gia đình ủng hộ cho Chương
trình bằng cách trao tặng máy tính cũ, các thiết bị điện tử thông minh cũ còn sử dụng
được cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cung cấp nội dung đăng ký ủng hộ
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” gửi về Phòng Giáo dục-Đào tạo trước ngày
28/9/2021.
3. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao: Thực hiện thông tin, tuyên
truyền bằng hình thức phù hợp với nội dung Chương trình “Sóng và máy tính cho
em” để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết, hiểu và đồng lòng ủng hộ.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Hội Khuyến học huyện và UBND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện; đề nghị các Hội, Đoàn thể huyện phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, TH.
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