
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v đề nghị báo cáo công tác vận 

động tài trợ thiết bị học trực tuyến 

trong các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh tính đến ngày 30/9/2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  9  năm 2021 

 

  Kính gửi:   

     - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân; 

Thực hiện công văn số 11699/UBND-VP ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc hỗ trợ thiết bị dạy, học trực tuyến cho giáo viên, học sinh; 

Trước đó trong công tác chuẩn bị năm học mới, ngày 22/8/2021 Sở Giáo dục 

và Đào tạo đã đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố có phương án hỗ trợ thiết bị 

học trực tuyến cho học sinh tại các trường trực thuộc trên địa bàn quản lý1, đồng thời 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp các đơn vị về sóng và đường truyền (VNPT, 

Vietel) đã có các gói chương trình hỗ trợ cho học sinh và giáo viên học online. 

Tiếp theo ngày 15/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo – Công Đoàn ngành phối 

hợp triển khai công văn bản số 2239/SGDĐT-CĐN  về việc vận động quyên góp, 

ủng hộ “máy tính cho em” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo việc vận động quyên góp, ủng hộ 

thiết bị học trực tuyến cho học sinh cụ thể như sau: 

1. Thống kê, báo cáo công tác vận động thiết bị học trực tuyến cho học sinh 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh (theo mẫu  báo cáo đính kèm). Cân 

đối số thiết bị, kinh phí được hỗ trợ với số học sinh còn thiếu thiết bị, dự kiến số 

lượng học sinh từng cấp còn lại chưa có thiết bị tính đến ngày 30/9/2021. 

2. Sau khi hoàn thành báo cáo, các đơn vị gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào 

tạo trước ngày 30/9/2021 qua phần mềm quản lý văn bản idesk để tổng hợp báo cáo 

Bộ GDĐT và UBND tỉnh đúng thời gian quy định (đồng thời gửi file mềm qua nhóm 

Zalo)./. 

                                           
1 Công văn số 1999/SGDĐT-VP ngày 22/8/2021. 



Nhận được văn bản này Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai, thực hiện và báo cáo về Sở GDĐT đúng thời gian quy định./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT.TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO CÁO  

(Đính kèm công văn số .../SGDĐT-VP ngày ... tháng 9 năm 2021) 

(Mốc báo cáo vận động từ đầu năm học đến ngày 30/09/2021) 

Stt Thiết bị vận động 
Số 

lượng 

Giá trị 

ước 

quy ra  

tiền 

(VNĐ) 

Tổ chức/ 

Cá nhân 

tài trợ 

Ghi chú 

Ngày 

tiếp 

nhận 

Đã 

trao, 

ngày 

trao 

Chưa 

trao 

I. Hiện vật 

1 Máy tính để bàn       

2 Laptop       

3 Điện thoại 

smartphone 
      

4 Sim – Gói cước       

5 Đường truyền 

Internet 
      

6 Camera       

7 Khác       

 Tổng thành tiền      

II. Tiền mặt 

Stt 

 

Đơn vị/ cá nhân tài 

trợ 

Số 

tiền 

 Đã trang bị 

Điện 

thoại 

Sim, gói 

cước 

 Đường 

truyền 

Khác 

1        

2        

III. dự kiến số lượng học sinh từng cấp còn lại chưa có thiết bị tính đến ngày 30/9/2021 

Stt Cấp học Số 

lượng 

1 Giáo dục Tiểu học  

2 Giáo dục THCS  

Tổng số tiền: (I) + (II): ……. 
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