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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2021  

   

Kính gửi:   

- Các phòng ban, ngành, đoàn thể; 

- Chi cục thuế huyện; 

- Các Ngân hàng trên địa bàn huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 8407/UBND-VX3 ngày 24/09/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc triển khai Chương trình sóng và máy tính cho em; Để các hoạt 

động vận động, huy động đóng góp hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính 

cho em” trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; UBND 

huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện như sau: 

 1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

 Theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai, phối hợp thực hiện Chương trình 

đảm bảo phù hợp, hiệu quả; vận động, kêu gọi các nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ, đóng 

góp nguồn lực cụ thể để thực hiện Chương trình, góp phần hướng tới mục tiêu 

100% các em học sinh trên địa bàn huyện có thiết bị công nghệ (Máy tính để bàn, 

máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh), kết nối Internet đáp 

ứng điều kiện học trực tuyến. 

 2. Chi cục thuế huyện, các Ngân hàng đóng trên địa bàn huyện 

 Hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu của Chương trình dưới các hình 

thức: Tiền mặt hoặc thiết bị công nghệ mới, cũ còn sử dụng tốt. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Thực hiện các bài viết tuyên truyền, vận động Chương trình “Sóng và máy 

tính cho em” trên địa bàn huyện; phối hợp, vận động các cơ quan, đơn vị bưu 

chính; viễn thông trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ, hỗ trợ trang thiết bị học 

trực tuyến, triển khai hỗ trợ phủ sóng 100% các khu dân cư, lắp đặt cáp quang đến 

100% thôn, xóm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương. 

 Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan triển khai 

các hoạt động vận động, ủng hộ Chương trình đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng 

quy định; tổng hợp, đề xuất phân bổ các nguồn tài trợ đảm bảo đúng đối tượng. 

 4. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao 

 Thực hiện các bản tin, chuyên đề về tuyên truyền, vận động Chương trình 

“Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện, tuyên truyền đến tổ chức, doanh 
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nghiệp, cơ sở giáo dục và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ Chương trình. 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, phân bố nguồn lực từ Chương trình đến các 

đối tượng được hỗ trợ. Mở tài khoản để tiếp nhận tiền mặt do các cơ quan, đơn 

vị cá nhân hỗ trợ Chương trình. 

 Phát động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo tham gia 

ủng hộ Chương trình. 

 Chỉ đạo các trường học có phương án tuyên truyền tới các bậc phụ huynh 

thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăc, thực hiện việc đổi, nhường điện thoại 

thông minh cho các con, phục vụ việc học trực tuyến. 

 6. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

 Chỉ đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã/ thị trấn và các tổ chức thành viên 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quyên góp, vận động, ủng hộ 

Chương trình. 

 Hỗ trợ kinh phí từ các nguồn do ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện quản lý 

cho Chương trình. 

 7. Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Chữ thập đỏ huyện 

 Chỉ đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Chữ thập đỏ các xã/thị 

trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quyên góp, vận động, ủng 

hộ Chương trình. 

 Hỗ trợ kinh phí từ các nguồn do Hội Khuyến học huyện, Hội Cựu giáo 

chức, Hội Chữ thập đỏ huyện quản lý cho Chương trình. 

 8. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

 Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND 

huyện ủng hộ (bằng tiền hoặc thiết bị công nghệ) cho các em học sinh trên địa bàn 

huyện gặp khó khăn chưa bảo đảm các điều kiện để học trực tuyến. 

 9. UBND các xã, thị trấn 

 Chủ động cân đối, bố trí nguồn lực địa phương, huy động nguồn lực của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, vận động hỗ trợ, đóng góp cụ thể để bảo đảm 

thực hiện các mục tiêu của Chương trình. 

 Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó 

khăc, thực hiện việc đổi, nhường điện thoại thông minh cho các con, phục vụ việc 

học trực tuyến. 

 10. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện 
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 Trực tiếp hoặc phối hợp triển khai hỗ trợ phủ sóng 100% các khu dân cư, 

lắp đặt cáp quang đến 100% thôn, xóm chưa có kết nối Internet di động tại các 

địa phương. 

 Tham gia ủng hộ, hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến, hỗ trợ về giá đối với 

các loại điện thoại giá rẻ tới các các bậc phụ huynh thuộc các hộ gia đình khó 

khăn, qua đó cha mẹ nhường điện thoại thông minh cho các con sử dụng, phục vụ 

việc học trực tuyến. 

 11. Đầu mối tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ thực hiện Chương trình 

 Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 

0981.564.736; 

 Ông Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 

0988.164.123; 

 Bà Vũ Thị Kim Anh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 

0979.465.270; 

Lưu ý: Ủng hộ bằng tiền, kinh phí ủng hộ chuyển vào tài khoản: 

- Tên tài khoản: Phòng Giáo dục – Đào tạo Tam Dương; 

- Số tài khoản: 3713.0.1004302 

- Tại Kho bạc Nhà nước huyện Tam Dương. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu, phối 

hợp hỗ trợ triển khai tực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch & PCT.UBND huyện; 

- CPVP HĐND & UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ cà các đoàn thể huyện; 

- Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Lưu:VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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