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V/v tuyên truyền, vận động hưởng ứng
Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Tam Dương, ngày 23

tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Văn bản số 1631/STTTT-TTBCXB ngày
22/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, vận động
hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
UBND huyện yêu cầu phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể
thao huyện, UBND các xã, thị trấn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tập
trung tuyên truyền sâu rộng, liên tục về các nội dung sau:
1. Tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của Chương trình, từ đó đề cao tinh
thần “tương thân, tương ái”, giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, giá trị giáo dục sâu
sắc về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội cho tất cả các em học sinh. Ngoài
việc hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dịch thiết bị học trực
tuyến, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” còn góp phần để chúng ta tiến tới
phủ sóng Internet ở những địa bàn còn chưa có sóng và nâng cao chất lượng sóng
nhằm thực hiện mục tiêu ứng dụng, phát triển khoa học trong giáo dục, nâng cao
dân trí, mở mang tri thức xã hội, số hóa việc học tập, góp phần phát triển kinh tế
số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng được hỗ trợ: Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông trên địa bàn tỉnh, huyện mà gia đình chưa bảo đảm được các điều kiện học
trực tuyến (không có thiết bị công nghệ hoặc gia đình không đủ điều kiện kết nối
Internet).
3. Nguyên tắc: Hỗ trợ 01 lần/01 học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ.
4. Thời gian triển khai Chương trình: Từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày
26/9/2021.
5. Tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính
trị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tham gia hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy
tính cho em” hướng tới mục tiêu 100% các em học sinh có thiết bị công nghệ, kết
nối Internet đáp ứng điều kiện học trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Các hình thức hỗ
trợ gồm:
- Ủng hộ bằng tiền;
- Ủng hộ bằng thiết bị: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng,

điện thoại thông minh;
- Ủng hộ bằng cơ chế, chính sách của doanh nghiệp viễn thông: Triển khai
phủ sóng 3G, 4G, lắp đặt cáp quang đến 100% các khu dân cư, thôn, xóm, bản trên
địa bàn huyện, tỉnh để sẵn sàng kết nối Internet; Tăng dung lượng các gói kết nối
Internet phục vụ việc dạy, học trực tuyến; xây dựng cơ chế, chính sách miễn, giảm
giá tiền lắp đặt, hỗ trợ cước kết nối Internet cho các hộ gia đình có con em là học
sinh. - Ngân sách Nhà nước, các Quỹ ủng hộ Chương trình theo quy định của pháp
luật có liên quan.
6. Danh sách Ban tiếp nhận tài trợ Chương trình (Do Sở Giáo dục và Đào
tạo làm đầu mối tiếp nhận):
- Ông Đặng Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại:
098 393 4091.
- Bà Hà Thị Kim Dung, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, điện thoại:
098 513 1568.
- Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Chính trị tư
tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 098 312 1482.
- Bà Tống Thị Thu, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và
Đào tạo, điện thoại: 091 526 2928.
7. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp, chỉ đạo hệ thống Đài Truyền
thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ sở
khác trên địa bàn huyện, đồng thời tuyên truyền trên Cổng thông tin GTĐT của
huyện để Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu được ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của
Chương trình, từ đó huy động được sức mạnh của toàn dân góp phần thực hiện
mục tiêu ứng dụng, phát triển khoa học trong giáo dục, nâng cao dân trí, mở mang
tri thức xã hội, số hóa việc học tập, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số trên
địa bàn huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT,VHTT.
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