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V/v tổ chức thực hiện hỗ trợ thiết 
bị học tập cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2021 

 

     

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. 

 

  Thực hiện công văn số 5650/UBND- KT ngày 27/10/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Trà Vinh về việc mua sắm thiết bị hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Để tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị học tập cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn bằng kinh phí hỗ trợ của Quỹ Tấm Lòng Việt- Đài truyền hình Việt 
Nam (VTV), Quỹ Thiện Tâm và công ty cồ phần TAJ Việt Nam, Giám đốc Sở 

GDĐT thông tin về nội dung mua sắm và giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện như 
sau: 

  Phương án: Sở GDĐT tiếp nhận kinh phí; Trình cấp thẩm quyền xin chủ 
trương sử dụng kinh phí; Lập kế hoạch hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn; Thực hiện thủ tục mua sắm theo quy định; Phân phối thiết bị, bàn 
giao cho gia đình học sinh; Quyết toán kinh phí; Báo cáo kết quả thực hiện cho 

UBND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh TV và Quỹ Tấm Lòng Việt – Đài Truyền hình 
Việt Nam (VTV). 

  Mục tiêu: tổ chức thực hiện khẩn trương, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách 

thiết bị hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đảm bảo sử dụng kinh 
phí hiệu quả và đúng quy định pháp luật về quản lý tài chính. 

  Thiết bị hỗ trợ học tập: Mua sắm tivi trang bị cho học sinh tiểu học có hoàn 
cảnh khó khăn, không đủ điều kiện tham gia học tập qua sóng truyền hình. Định 

chuẩn và mức giá: Smart tivi, kích thước tối thiểu 32 inch, kết nối internet. Mức 
giá dự kiến khoảng 4,5 trĐ/chiếc. Số lượng dự kiến: khoảng 300 chiếc. (300 chiếc 

x 4,5 trĐ/chiếc = 1.350 tr.Đ). 

  Thời gian giao nhận Tivi (dự kiến): từ 12/11 đến 15/11/2021. 

Tổ chức thực hiện:  

- Giao Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học phối hợp với các 

Trưởng Phòng GDĐT rà soát, lập kế hoạch cấp phát Tivi cho học sinh tiểu học có 
hoàn cảnh khó khăn, chưa có ti vi để học qua sóng truyền hình. Danh sách học 

sinh được trao tặng Tivi phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng mục đích, 
đúng đối tượng, mỗi học sinh không nhận quá 1 (một) thiết bị (Tivi hoặc máy tính) 
từ tất cả các nguồn tài trợ. 

- Giao Chánh Văn phòng tổ chức tiếp nhận Tivi, bảo quản tại Sở (trong thời 
gian chờ phân phối), liên hệ phối hợp bàn giao cho các Phòng GDĐT theo số 



lượng Tivi phân phối trong kế hoạch. Ghi hình ảnh bài viết tuyên truyền, tổ chức 
sự kiện truyền thông theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có). 

- Giao Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức thực hiện trình tự, thủ 
tục mua sắm theo quy định, kiểm đếm, nghiệm thu hàng hóa trước khi giao cho 

Văn phòng lưu kho (chờ phân phối cho Phòng GDĐT). Thực hiện quyết toán kinh 
phí, báo cáo cho kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh và các tổ 

chức tài trợ. 
- Giao Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Văn 

phòng Sở GDĐT, tổ chức phương tiện nhận Tivi tại Sở. Lập phương án vận 
chuyển an toàn, bàn giao kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp 

nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ để học sinh sử dụng hiệu quả thiết bị, tham gia học 
qua sóng truyền hình trong thời gian sớm nhất. Ghi hình ảnh bài viết tuyên truyền, 

phối hợp tổ chức sự kiện truyền thông, thực hiện yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có). 

Giám đốc Sở GDĐT đề nghị Trưởng Phòng GDĐT các huyện thị xã, thành 
phố, Trưởng Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt nội 

dung trên.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 
- BGĐ Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Bạch Vân 
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