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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /BC-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 
 

                      Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2022 

BÁO CÁO 

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". 

 

Tiếp nhận Văn bản số 427/BGDĐT-CSVC ngày 10 tháng 02 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho 

em”; theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hỗ trợ kinh phí mua máy tính cho 

học sinh vả sẽ chuyển vào tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo nguồn vốn được hỗ trợ và kế hoạch 

triển khai, như sau: 

1. Tình hình nguồn tài trợ 

- Số tiền được hỗ trợ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng); 

- Đơn vị tài trợ: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; 

- Hình thức hỗ trợ: Bằng tiền và sẽ chuyển vào tài khoản của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Nội dung thực hiện và đối tượng được trang bị: Trang bị máy tính của 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ học sinh là con em hộ 

nghèo, cận nghèo và học sinh cò bố/mẹ bị tử vong do Covid-19 nhưng chưa có 

thiết bị để học trực tuyến tại tỉnh Ninh Thuận. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị: Theo hướng dẫn tại Văn bản số 

4604/BGDD9T-CSVC ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Văn bản số 3693/BTTTT-CNTT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của BỘ Thông tin 

Truyền thông. 

2. Kế hoạch thực hiện 

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện việc mua sắm từ nguồn tài trợ trên 

theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan; 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2022; 

- Thời gian hoàn thành việc phân bổ thiết bị: Cuối tháng 3/2022. 

3. Đề xuất khen thưởng  

Trong điều kiện nguồn thu ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, mức 

sống của Nhân dân trong tỉnh còn ở mức thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả 

nước (nhất là thời gian gần đây do dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến 

thu nhập của đại đa số người dân trong tỉnh); trong khi nhu cầu học tập của con 

em trong tỉnh luôn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước nên việc hỗ trợ 

nguồn kinh phí để trang bị máy tính cho học sinh học tập ở thời điểm này là vô 

cùng quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sỹ 

số học sinh và nâng cao chất lượng đào tạo các cấp học trong tỉnh nhằm tạo cho sự 



nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh phát triển ngang bằng hoặc cao hơn tỷ lệ bình 

quân chung của cả nước. 

Nhằm động viên sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

đến việc hỗ trợ kinh phí trang bị máy tính cho học sinh của tỉnh; Sở Giáo dục và 

Đào tạo xin đề xuất như sau: 

a) Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các thành phần 

có liên quan đến việc hỗ trợ trên. 

b) Số lượng người được đề nghị 

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 người; 

- Cục trưởng và Cục Phó Cục Cơ sở vật chất thuộc Bộ GDĐT: 02 người.  

- Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công doàn Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam: 03 người; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 04 người (02 lãnh đạo, 01 Chủ tịch CĐ giáo dục 

tỉnh và 01 cán bộ). 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo về tình hình hỗ trợ kinh phí trang bị 

máy tính cho học sinh theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và xin ý kiến 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện./. 

Ghi chú đính kèm: Văn bản số 427/BGDĐT-CSVC ngày 10/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Thường trực Công đoàn ngành GDĐT; 

- Phòng NVDH; 

- Lưu: VT, P.KHTC(BTT, TrBC) 
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