
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       / SGDĐT-GDMNTH 
  V/v thông báo nhận thiết bị      

(Smart tivi) cho học sinh tiểu học   

đợt 4 
 

 

        Trà Vinh, ngày    tháng    năm  2021 

 

                   Kính gửi: Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố 

        Thực hiện Công văn số 2027/SGDĐT-KHTC ngày 10/11/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện hỗ trợ thiết bị học tập cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn; 

         Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu phòng GDĐT nhận thiết bị học tập 

cho học sinh tiểu học như sau:  

 1. Phân bổ số lượng 

TT Đơn vị Số lượng Smart tivi                          

được nhận   

01 Phòng GDĐT huyện Tiểu Cần 17 

02 Phòng GDĐT huyện Duyên Hải 26 

03 Phòng GDĐT huyện Cầu Kè 19 

04 Phòng GDĐT huyện Trà Cú 84 

05 Phòng GDĐT TX Duyên Hải 12 

06 Phòng GDĐT huyện Châu Thành 31 

07 Phòng GDĐT huyện Càng Long 40 

08 Phòng GDĐT huyện Cầu Ngang 59 

09 Phòng GDĐT TP Trà Vinh 12 

Tổng cộng 300  Smart tivi 

2. Về tiếp nhận Tivi 

Phòng GDĐT tổ chức phương tiện, lập phương án vận chuyển an toàn và cử 

người đến Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Tivi. Thời gian nhận thiết bị xin l iên 

hệ thầy Châu Chí Quang - Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT (số điện thoại  l iên 

hệ: 0988383535) hoặc Văn phòng Sở sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các phòng 

GDĐT. 

3. Phòng GDĐT rà soát, lập kế hoạch, tham mưu UBND huyện/thị xã/TP bàn 

giao kịp thời Smart Tivi đến  học sinh không quá 03 ngày từ ngày nhận. Danh sách 
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học sinh được trao tặng Tivi phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng đối 

tượng, đúng mục đích, mỗi học sinh không nhận quá 01 Tivi (Thiết bị hoặc máy 

tính) từ tất cả nguồn tài trợ. Phối hợp với 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). 

 Sau khi hoàn thành việc cấp phát đến học sinh, Phòng GDĐT báo cáo bằng 

văn bản (có kèm danh sách học sinh được nhận) có xác nhận Trưởng phòng GDĐT 

và UBND huyện/TX/TP về Sở GDĐT qua phòng GD Mầm non – Tiểu học bằng bản 

scan qua địa chỉ email phongtieuhoc@sgdtravinh.edu.vn. 

4. Căn cứ theo Công văn số 1763/SGDĐT-GDMNTH của Sở GDĐT ngày 

05/10/2021 về lập danh sách học sinh nhận thiết bị thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia 

đình khó khăn có xác nhận UBND huyện, thị xã, TP. Các huyện/ TX/TP trừ những 

học sinh đã nhận thiết bị/Tivi từ các nguồn hỗ trợ trước đó. 

Nhận  được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GDĐT 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND huyện/TX/TP (để chỉ đạo) 
- GĐ, các Phó GĐ Sở ; 
- Lưu: VT, GDMNTH.      

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Nguyễn Thị Bạch Vân 
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