
                      
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

V/v báo cáo nhu cầu hỗ trợ thiết 

bị học trực tuyến cho học sinh 

trong tình dịch bệnh Covid-19  

 

 

        

 

                       Kính gửi:  

    - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; 

    -  Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố. 

 

Thực hiện công văn số 3988/BGDĐT-CSVC ngày 13/9/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu hỗ trợ thiết bị học trực tuyến 

cho học sinh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố thống kê nhu cầu hỗ trợ thiết bị phục 

học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông (theo mẫu bảng Excel đính kèm). 

Lưu ý:  

- Trong quá trình điền biểu mẫu, các trường, phòng GDĐT điền đầy đủ 

thông tin vào bảng Excel đính kèm, tuyệt đối không thay đổi thêm hoặc bớt, 

chỉnh sửa nội dung các cột hoặc dẫn link số liệu từ các biểu mẫu khác. 

- Đối với học sinh thuộc đối tượng chính sách khác là con mồ côi, con 

nhà thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng . . . 

- Ghi rõ tên nền tảng nhà trường đang triển khai sử dụng để dạy học trực 

tuyến (Microsofl Teams; Google meet; Zoom; K12Oline, Microsoft Office 

365 . . . ) 

Nhận được văn bản, các đơn vị khẩn trương lập danh sách gửi về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua email: ducly@ninhthuan.edu.vn) trước ngày 

17/9/2021 để tổng hợp báo cáo kịp thời cho Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                           

- UBND huyện, TP (để phối hợp); 

- Sở TTTT; 

- Website Sở;                                                                

- Lưu: VT, P.TCHC.     
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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