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UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

     

Số:         /SGDĐT-KHTC             Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2021 
 

V/v thông báo Tài khoản ủng hộ 

“Máy tính cho em”. 

 

 

Kính gửi:  

                   - Phòng GDĐT các huyện, TP; 

                  - Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc vận động quyên góp, ủng 

hộ “Máy tính cho em”; Kế hoạch số 2189/KHPHSGDĐT-CĐN ngày 15/9/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục vận động quyên góp, ủng hộ 

“Máy tính cho em” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Thuận đã có 

Kế hoạch số 2189/KHPH/SGDĐT-CĐN ngày 15/9/2021 về việc vận động quyên 

góp, ủng hộ “Máy tính cho em” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận;  

Để các cơ quan, đơn vị nộp kinh phí đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cán 

bộ quản lý, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Tài khoản ủng hộ 

“Máy tính cho em” với các thông tin cụ thể như sau: 

- Tên Tài khoản:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. 

- Số Tài khoản: 1023090909 

- Ngân hàng: Vietcombank Ninh Thuận. 

- Nội dung: Ủng hộ “Máy tính cho em”  

Nhận được Thông báo, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai 

thực hiện, vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” và kịp thời nộp số kinh 

phí quyên góp được vào Tài khản nêu trên đúng theo kế hoạch./. 

Ghi chú đính kèm:   Kế hoạch số 2189 KHPH/SGDĐT-CĐN ngày 15/9/2021 của Sở 

GDĐT và CĐGD tỉnh. 

 
 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                              
- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở GDĐT;;     

- Công đoàn Giáo dục tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT,TrTPT). 

 

 Nguyễn Huệ Khải 
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