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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1838 /SGDĐT-QLCL-CSVC

Hậu Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ủng hộ Chương trình
“Sóng và máy tính cho em” năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trong tỉnh.
Năm học 2021 - 2022 bắt đầu, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
gây ra nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế,
văn hóa và xã hội. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo, cũng bị ảnh hưởng nặng
của dịch bệnh. Tỉnh Hậu Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị
16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 dẫn đến việc học
sinh tạm dừng đến trường. Với phương châm “Tạm dừng đến trường, nhưng
không dừng học”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức thực hiện dạy học trực
tuyến và dạy học qua truyền hình cho học sinh. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn hơn
60.000 ngàn học sinh chưa có thiết bị cơ bản để học trực tuyến như máy tính, máy
tính bảng, điện thoại thông minh… dẫn đến các em học sinh thiếu điều kiện để
tham gia học tập trực tuyến.
Thực hiện Thông báo số 209-TB/VPTU ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Văn
phòng Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang về việc thông báo kết luận của đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy tại cuộc họp về phương án dạy học năm học 2021 - 2022 và Công văn số:
1741/UBND-NCTT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang về việc tổ chức dạy học trong thời gian phòng, chống dịch COVID - 19 đã
thống nhất vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa
bàn tỉnh đóng góp 01 ngày lương, các doanh nghiệp chung tay ủng hộ kinh phí,
thiết bị học trực tuyến như: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…
ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn còn thiếu trang thiết bị học trực tuyến.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.
Địa chỉ: số 4 Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.
Điện thoại: 02933.876.267
Tên tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.
Số tài khoản: 3743.0.1009854.92999
Tại: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

Nội dung: tên đơn vị/cá nhân - Ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Thời gian ủng hộ: Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 15/10/2021.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QLCL-CSVC.
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