
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  9 năm 2021 
V/v hỗ trợ thiết bị học online 

của Quỹ Hy vọng cho học sinh 

tiểu học, năm học 2021-2022 

 
      Kính gửi: Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố  

    

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phân bổ 300 thiết 

bị cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh của Quỹ Hy vọng thuộc tổ chức Báo 

điện tử VnExpress và tập đoàn FPT tại văn bản số 2316/SGDĐT- GDTH. Tuy 

nhiên, qua trao đổi Quỹ Hy vọng tiếp tục tài trợ thêm 100 thiết bị hỗ trợ học 

online cho 2 địa bàn là huyên Châu Đức và huyện Xuyên Mộc và trước đó thành 

phố Bà Rịa đã vận động được thiết bị hỗ trợ cho tất cả học sinh trên địa bàn để 

học online. Do đó Sở GDĐT triển khai phân bổ đến các đơn vị như sau: 

1. Số lượng phân bổ 

STT Đơn vị 
 Số HS hiện tại chưa có 

thiết bị học trực tuyến  

Số lượng thiết bị 

được phân bổ 
Ghi chú 

1 TP.Vũng Tàu 251 16   

2 TX.Phú Mỹ 472 30   

3 Huyện Châu Đức 1.272 110   

4 Huyện Long Điền 575 44   

5 Huyện Đất Đỏ 603 40   

6 Huyện Xuyên Mộc 2.131 150   

7 Huyện Côn Đảo 148 10   

Cộng 5.452 400   

   Ghi chú: theo báo cáo từ lãnh đạo Phòng GDĐT thành phố Bà Rịa, 100% học 

sinh ở địa phương đã có đủ thiết bị học trực tuyến và có ý kiến chia sẻ phần 

thiết bị của học sinh Bà Rịa cho học sinh các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ 

- Đối tượng nhận hỗ trợ là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, có hoàn cảnh khó 

khăn và chưa có thiết bị tham gia học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục công lập. 

- Căn cứ vào số lượng phân bổ, các Phòng GDĐT chỉ đạo các các cơ sở 

giáo dục chọn xét đúng đối tượng; lập danh sách và gửi bản có chữ ký, dấu của 

lãnh đạo Phòng GDĐT về địa chỉ của Quỹ Hy vọng (Lý Thị Ngọc Hiền, sđt: 

0932535009, Email: hienly@quyhyvong.com), đồng thời gửi về Sở GDĐT 

thông qua Văn phòng Sở (để nắm thông tin quản lý) trước ngày 26/9/2021. 

- Tổ chức tiếp nhận và phối hợp với Quỹ Hy vọng trao trực tiếp các thiết 

bị hỗ trợ học online đến gia đình học sinh (mẫu danh sách đính kèm). 
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STT Tên Trường Địa chỉ 
Người 

liên hệ 
Số ĐT 

Tên học 

sinh 

Nhà có 

internet  

hay không 

Ghi chú 

(hoàn cảnh 

gia đình) 

1              

2              

.              

- Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị các đơn 

vị ghi thật cụ thể vào cột ghi chú để các đơn vị tài trợ nghiên cứu xem xét thêm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai theo 

nội dung công văn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Quỹ Hy vọng; 

- Lưu: VT, GDMNTH(MinhTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Trần Thị Ngọc Châu 
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