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V/v chung tay ủng hộ Chương
trình “Sóng và máy tính cho em”
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: - Các cơ quan khối Đảng;
- Mật trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hiệp hội nghề nghiệp trong tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Trong 02 năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất
là sự bùng phát đợt dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay đã gây thiệt hại nặng
nề đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”,
cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đúng đắn,
kịp thời, hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội,
sự chung sức, đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các
nhà hảo tâm cùng sự tin tưởng, đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân trên
địa bàn tỉnh đã từng bước khắc phục những khó khăn, thiệt hại do đại dịch gây ra.
Mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn diễn
biến phức tạp, đặc biệt có sự xuất hiện của biến chủng mới, do đó các hoạt động
kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân sẽ tiếp tục khó khăn, trong đó có lĩnh vực
giáo dục và đào tạo, học sinh các cấp học không thể tới trường học tập một cách
bình thường. Việc chuyển sang trạng thái học trực tuyến là cấp thiết, vừa là giải
pháp tạm thời trong bối cảnh dịch bệnh, vừa góp phần thúc đẩy chuyển đổi số để
phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, thực trạng
hiện nay, có rất nhiều gia đình không thể và không đủ điều kiện mua sắm phương
tiện, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh. Theo thống kê của ngành Giáo dục,
trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 80.000 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến nên ảnh hưởng rất lớn
đến chất lượng dạy và học.
Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính
phủ phát động, đồng thời, thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về triển
khai vận động trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người

2

dân cùng quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Công
văn số 1875-CV/TU ngày 08/12/2021 nhằm chia sẻ với ngành Giáo dục, đặc biệt
là gia đình các em học sinh trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn trong việc học trực
tuyến trong năm học 2021-2022, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh phát động cuộc
vận động quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm giúp đỡ những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có
hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa có máy tính để học tập
trực tuyến.
Với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học” và với
truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc; để có thêm
nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn của tỉnh nhà, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kêu gọi cả hệ thống chính trị
của tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp, doanh
nhân và người dân trong tỉnh hưởng ứng cuộc vận động phong trào tham gia đóng
góp, ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho Chương trình “Sóng và máy
tính cho em” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Mọi đóng góp cho Chương trình sẽ là nguồn động viên thiết thực, có ý
nghĩa đối với sự nghiệp Giáo dục của tỉnh nhà với tinh thần “Tất cả vì tương lai
con em chúng ta”, lan tỏa và truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn sâu
sắc đến với cộng đồng cùng chung tay, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn,
vượt qua đại dịch.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ cho Chương trình xin gửi về: Sở Giáo dục và Đào
tạo Ninh Thuận, số 18 Lê Hồng Phong, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang
– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; điện thoại số 0259.3824.600, hộp thư điện tử
vanphongso@ninhthuan.edu.vn, số tài khoản 1026606666 tại Ngân hàng
Vietcombank Ninh Thuận (Nội dung: Ủng hộ Chương trình “Sóng và Máy tính
cho em”).
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, các doanh
nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. VXNV. NAM.

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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