ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4108 /UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v vận động ủng hộ Chương trình
"Sóng và máy tính cho em"

Kính gửi:
- Các ban Đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND;
- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và
vừa tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Để triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo của
Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 311-TB/TU ngày 15/10/2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan
đơn vị cấp tỉnh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn
tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn trong các cơ
quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh: Ủng hộ tuỳ
tâm với tinh thần tích cực nhất.
2. Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt hoặc hiện vật (máy tính, thiết bị sử
dụng được để học trực tuyến).
3. Thời gian vận động: Thực hiện đến hết ngày 15/11/2021.
4. Tiếp nhận ủng hộ: Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Giao trách nhiệm
a) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc vận động ủng hộ theo
nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh kết quả vận động ủng hộ, phương án hỗ trợ cụ thể đảm bảo đúng đối
tượng theo quy định.
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b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ
quan, đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ sóng, hạ tầng kết nối internet tốc độ cao;
phấn đấu đến hết năm 2021, 100% các thôn, xóm trong tỉnh có kết nối internet để
học sinh, sinh viên đảm bảo điều kiện học trực tuyến././
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Kính gửi;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: TC (Huy);
- Lưu VT, THVX (Bắc).
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