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Số:        /UBND-GDĐT 
 

V/v phát động quyên góp ủng hộ  

Chương trình “Máy tính cho em” 

Cao Lộc, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, 

các Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. 
 

 

Căn cứ 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 học an toàn, bảo đảm 

chương trình và mục tiêu giáo dục và đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; 

Thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính phát động; Công văn số 1341/UBND-KGVX ngày 

21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường điều kiện bảo 

đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng. 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên 

địa bàn huyện Cao Lộc đã tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo, phát triển sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhờ đó mà công tác giáo dục đã từng bước chuyển 

biến tích cực toàn diện trên mọi mặt và đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. 

Trong sự phát triển chung đó, phải kể đến sự tham gia tích cực không nhỏ của các 

cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã quyên 

góp, hỗ trợ nhiều nguồn vật lực, tài lực để giúp đỡ các nhà trường, các em học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã cho thấy công tác huy động nguồn lực xã hội 

hóa giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu và thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội 

đối với sự nghiệp “trồng người”, góp phần hiệu quả quan trọng trong việc tiến tới 

xây dựng một xã hội học tập rộng lớn. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương, với 

mục tiêu tăng cường công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc chuyển trạng thái, thay 

đổi hình thức dạy học ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Để 

các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cao Lộc chưa có và 

không có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến có cơ hội được học tập trong 

thời gian dịch bệnh; với truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái”, không để một 

học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch, UBND huyện Cao Lộc kêu gọi các 

cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hãy chung tay, góp sức ủng hộ 

kinh phí mua sắm trang thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn. 

Mọi sự ủng hộ, đóng góp của cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá 

nhân (có thể bằng hiện vật, tiền mặt (trực tiếp hoặc chuyển khoản)) đều đáng trân 

trọng và được lưu giữ ghi vào sổ vàng của huyện để ghi nhận những cống hiến, đóng 
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góp vì sự phát triển của huyện Cao Lộc, được thông báo công khai trên bản tin Truyền 

thanh - Truyền hình của huyện. Kinh phí hỗ trợ đề nghị gửi về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Cao Lộc, địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; số tài 

khoản: 3713. 0. 1014994.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc. Điện thoại liên 

hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào 

tạo (số điện thoại 0949 285 344), đồng chí Hoàng Thị Huyền, Phó trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo (số điện thoại 0979 550 865). 

UBND huyện Cao Lộc cam kết đảm bảo việc quản lý thu, chi các nguồn xã hội 

hóa được thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng./. 

Xin trân trọng cảm ơn!  
 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc huyện; 

- TT Văn hóa TT&TT huyện; 

- Phòng GDĐT;     

- Lưu: VT, GDĐT. 

                                                                                                                       

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Anh 
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