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Số: 2859 /UBND-VX

Ayun Pa, ngày 05 tháng 10 năm 2021

V/v rà soát số liệu, lập danh sách
học sinh cần hỗ trợ thiết bị học
trực tuyến

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã.
Thực hiện Công văn số 2259/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 04/10/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc rà soát số liệu, lập danh sách học
sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã
- Rà soát số liệu học sinh không có thiết bị học trực tuyến của đơn vị đã
báo cáo về Sở GDĐT theo yêu cầu tại Công văn số 2083/SGDĐTGDTrHCTTX
ngày 15/9/2021 về việc rà soát nhu cầu hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học
sinh và cập nhật đảm bảo tính chính xác của số liệu, Ủy ban nhân dân thị xã gửi
kèm Phụ lục I bảng thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị; đường
link nhập dữ liệu trên google drive sẽ gửi đến các đơn vị; các đơn vị cập nhật số
liệu, không thay đổi các nội dung khác của biểu mẫu.
- Lập danh sách học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến theo các đối
tượng ưu tiên tại Kế hoạch số 987/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT (theo Phụ lục II
gửi kèm Công văn này), gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để tổng hợp;
đồng thời nhập dữ liệu trên google drive theo đường link.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
Sau khi nhập đủ thông tin danh sách học sinh, cần hỗ trợ thiết bị học trực
tuyến của các cấp học thuộc các đơn vị trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo
thị xã có trách nhiệm tải xuống chỉnh sửa và trình Ủy ban nhân dân thị xã ký,
đóng dấu, gửi bản scan danh sách tổng hợp nhu cầu hỗ trợ thiết bị học trực tuyến
của thị xã về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia lai (qua Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, địa chỉ email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước 15 giờ 00 phút ngày 08/10/2021.
* Lưu ý: Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng và
đảm bảo trùng khớp số liệu thống kê trong Phụ lục I với danh sách tại Phụ lục II.
Nhận được Công văn này, đề nghị Các đơn vị trường học trên địa bàn thị
xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ
chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ về Sở Giáo dục

và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục
Thường xuyên, điện thoại 0269.3821.650)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- VP HĐND-UBND thị xã;
- Lưu: VT.
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