ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Số: 3720 /UBND-KGVX
V/v triển khai Chương trình
"Sóng và máy tính cho em"
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1767-CV/VPTU
ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho
em" trên địa bàn tỉnh (đính kèm), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động liên hệ, tiếp nhận máy tính bảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo
phân bổ cho tỉnh; trên cơ sở đó, rà soát, lựa chọn và cấp phát cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn sử dụng để học tập, đảm bảo đúng đối tượng.
- Trước mắt, chưa tổ chức phát động Chương trình vận động quyên góp
“máy tính cho em” trong cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
Trường hợp cần thiết (để đáp ứng yêu cầu học trực tuyến - nếu có) báo cáo, đề
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét tổ chức
phát động Chương trình trên trong tất cả cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Giáo
dục và Đào tạo (nếu có) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
nghiên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động Chương trình trên
trong tất cả cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của
Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (p/h);
- CVP, PCVP phụ trách KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.THT.
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