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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền và
thành phố Bà Rịa.

Thực hiện công văn số 12004/UBND-VP ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh
về việc quan tâm, hỗ trợ điều kiện học trực tuyến chho các em học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các Sở, ban
ngành, các đơn vị cá nhân trong và ngoài tỉnh về việc hỗ trợ thiết bị học tập trực
tuyến, trong thời gian qua Sở đã điều phối phân bổ kịp thời đến các phòng
GDĐT huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục chương trình này, Sở phân bổ đến các
phòng GDĐT các thiết bị được tiếp nhận, cụ thể như sau:
- Phòng GDĐT Bà rịa: 15 điện thoại Redmi do VNPT tặng
- Phòng GDĐT Long Điền: 35 điện thoại Redmi do VNPT tặng
Phòng GDĐT huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa cử cán bộ liên hệ Tổ
tiếp nhận để làm thủ tục tiếp nhận. Thời gian: Từ ngày 11/10/2021
Sau khi nhận thiết bị các phòng GDĐT chủ động trao thiết bị còn thiếu và
liên hệ VNPT để cung cấp Sim và gói cước cho học sinh đáp ứng việc học trực
tuyến theo đúng quy định hiện hành.
Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển
khai, thực hiện và cử cán bộ nhận hiện vật đúng thời gian quy định./.
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