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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Ninh Bình, ngày       tháng 9 năm 2021 

 
 

                          Kính gửi:  

             - Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, 

                các cơ quan, đơn vị, doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh; 

             - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 
 
 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp và ảnh 

hưởng rất nặng nề tới đời sống kinh tế và xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngành 

Giáo dục và Đào tạo cũng bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, hàng triệu học sinh 

không thể tới, lớp tới trường. Việc thay đổi phương pháp dạy học nhất là dạy và 

học trực tuyến là cần thiết và không thể tránh khỏi. Do điều kiện kinh tế của 

nhiều gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện, khả năng 

để trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu như: Máy tính, máy tính bảng, 

tivi... dẫn đến hàng triệu học sinh không có cơ hội được học tập khi ngành Giáo 

dục và Đào tạo chuyển đổi trạng thái, cách thức hoạt động trong tình hình dịch 

bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều học sinh của tỉnh 

Ninh Bình. 

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an 

toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch 

COVID - 19; hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ 

tướng Chính phủ chủ trì phát động và Kế hoạch tổ chức Chương trình “Sóng và 

máy tính cho em” ngày 12/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội ủng hộ kinh 

phí, thiết bị học tập trực tuyến, trước mắt ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng 

bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. 

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên giao ban 

ngày 20/9/2021; ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh phát động phong trào vận động quyên góp, ủng hộ Chương trình   

“Sóng và máy tính cho em” như sau: 

I. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC VẬN ĐỘNG 

1. Nội dung: Huy động sự đóng góp, ủng hộ máy tính, máy tính bảng, các 

thiết bị thông minh học trực tuyến, sóng, cước phí, tiền mặt để ủng hộ học sinh 

chưa có điều kiện để học trực tuyến. 

2. Phạm vi, đối tượng: Phát động trên địa bàn toàn tỉnh với các cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

3. Mức vận động, quyên góp ủng hộ: 
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- Các cơ quan, doanh nghiệp: Ủng hộ với mức cao nhất có thể. 

- Đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (có thu nhập ổn 

định) trong các cơ quan, doanh nghiệp: Ủng hộ ít nhất một ngày tiền lương, tiền công. 

- Kêu gọi, khuyến khích mọi người dân tham gia ủng hộ trên tinh thần tự 

nguyện (không vận động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mất việc làm do 

dịch bệnh COVID-19). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng đến 100% các 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai chương trình miễn phí 

cước kết nối internet di động và hỗ trợ gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ việc dạy, học trực tuyến theo phương án của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các hoạt động của 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; động viên khích lệ, chia sẻ những nỗ 

lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên, học sinh, nhà trường đã và đang vượt qua 

những khó khăn của dịch bệnh COVID-19 để tổ chức dạy tốt, học tốt, đảm bảo 

“ngừng đến trường, không ngừng học”; 

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền 

thông của tỉnh tham gia ủng hộ, hỗ trợ máy tính và các thiết bị thông minh học 

trực tuyến cho học sinh, học viên trong tỉnh. 

- Tiếp nhận quyên góp, ủng hộ máy tính, các thiết bị thông minh; phối hợp 

với Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Rà soát, lập danh sách các học sinh nhà chưa có kết nối internet và không 

có máy tính, máy tính bảng và các thiết bị kết nối Internet khác để học trực tuyến. 

- Xây dựng các phương án dạy học phù hợp để ứng phó với diễn biến tình 

hình dịch bệnh COVID-19; rà soát các nền tảng dạy, học trực tuyến trong các 

đơn vị hiện đang sử dụng, đề xuất các nền tảng dạy, học trực tuyến khác cho các 

đơn vị lựa chọn. Hướng dẫn các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến,         

khai thác sử dụng thiết bị công nghệ thông tin hiệu quả. 

- Tuyên truyền, vận động ủng hộ quyên góp Chương trình “Sóng và máy 

tính cho em” đồng thời khích lệ, chia sẻ những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo 

viên, học sinh, nhà trường vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19 để tổ 

chức dạy tốt, học tốt, đảm bảo “ngừng đến trường, không ngừng học”. 

- Vận động cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành tham gia quyên 

góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” theo Công văn số 

3961/BGDĐT - CĐN ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam về việc vận động quyên góp, ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em”. 

Trực tiếp chỉ đạo và tiếp nhận quyên góp, ủng hộ từ các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Chủ trì tiếp nhận quyên góp, ủng hộ từ các cơ quan đơn vị, tổng hợp kết 

quả, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

của tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân 

- Dành nguồn lực ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

- Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

4. UBND các huyện, thành phố 

- Quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu giáo dục, đào tạo 

ứng phó với đại dịch COVID – 19, thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính 

cho em”. 

- Chỉ đạo và triển khai tổ chức vận động trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực, đúng các quy định. 

- Cử đầu mối tiếp nhận quyên góp, ủng hộ là phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, thành phố và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thời gian vân động: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 15/10/2021 

6. Hình thức tiếp nhận ủng hộ 

- Ủng hộ bằng hiện vật: Gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (qua bộ 

phận Văn phòng Sở - Hùng Thị Nam Giang- Chánh Văn phòng – 0914.102.255). 

- Ủng hộ bằng tiền: Gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; số tài 

khoản: 3300868679999 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình 

(trong nội dung chuyển tiền ghi rõ tên cơ quan, đơn vị). Nếu ủng hộ bằng tiền 

mặt, tại: Phòng KHTC, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (liên hệ bà Trần Thị 

Việt Hoa - Phó trưởng phòng KHTC, SĐT: 0915919239). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị 

các cơ quan đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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