
 

 

      

Kính gửi:  

 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 275/BC-SGDĐT 

ngày 14/02/2022 về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ kinh phí trang bị máy 

tính cho học sinh theo Chương trình "Sóng và máy tính cho em"; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

khẩn trương triển khai thực hiện mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy 

tính cho em” theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 427/BGDĐT-

CSVC ngày 10/02/2022 kịp thời, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tổ chức mua 

sắm và bàn giao máy tính cho học sinh đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả và 

đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND 

tỉnh theo quy định. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau 

đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm 

triển khai việc mua sắm từ nguồn tài trợ nêu trên kết hợp với tiền vận động đóng 

góp của các tổ chức, cá nhân tại Công văn số 6714/UBND-VXNV ngày 

09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chung tay ủng hộ Chương trình 

“Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đấu thầu và 

các quy định khác có liên quan; lưu ý sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy 

định, đồng thời, tổ chức cấp phát kịp thời cho đúng đối tượng học sinh thụ hưởng. 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thư cảm ơn các tổ chức và cá 

nhân đã chung tay ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn 

tỉnh trong tháng 02/2022. 

c) Báo cáo toàn diện kết quả thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho 

em” trên địa bàn tỉnh từ lúc ban đầu đến nay để gửi cho các cơ quan chức năng 

theo quy định trong tháng 3/2022. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ 

quan liên quan căn cứ quy định thi đua khen thưởng và thành tích thực tế, khẩn 

trương tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
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trong công tác vận động chung tay ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho 

em” trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 03/2022 để xem xét. 

4. Chấm dứt hiệu lực Công văn số 6714/UBND-VXNV ngày 09/12/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chung tay ủng hộ Chương trình “Sóng và máy 

tính cho em” trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/03/2022./. 

(Đính kèm Báo cáo số 275/BC-SGDĐT ngày 14/02/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);   

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Ban TT UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. VXNV. NAM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Long Biên 
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