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KẾ HOẠCH
Về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Thực hiện Kế hoạch số 2097/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 14/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy
tính cho em”;
Trường THPT Sông Công xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Động viên, khích lệ, chia sẻ những nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh
vượt qua khó khăn của dịch bệnh để tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến
trong điều kiện học sinh không thể đến trường.
- Phát huy tinh thần tương thân tương ái; quan tâm, động viên và chia sẻ với
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học trực tuyến trong bối
cảnh dịch Covid-19.
- Thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu 100% trường học,
giáo viên, học sinh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các
phương tiện phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển
xã hội số.
2. Yêu cầu
- Chương trình được tổ chức thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu học tập
của học sinh, bảo đảm mọi học sinh đều có đủ điều kiện học trực tuyến. Không
để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không hoàn thành chương trình học tập do
ảnh hưởng của dịch Covid 19.
- Ban vận động quyên góp, tiếp nhận ủng hộ sẽ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh
khó khăn tại trường và chuyển kinh phí, hiện vật vận động theo đúng địa chỉ tiếp
nhận, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Các thiết bị học trực tuyến được
trao tặng đảm bảo đúng đối tượng, phát huy hiệu quả hỗ trợ quá trình học tập của
học sinh.
II. NỘI DUNG VẬN ĐỘNG
1. Nội dung vận động quyên góp
Quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến dưới hai hình thức:
- Bằng tiền mặt;
- Bằng hiện vật: các thiết bị có thể sử dụng học tập trực tuyến như máy vi
tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh... (máy mới hoặc đã qua
sử dụng còn dùng được và sử dụng được phần mềm học trực tuyến) để ủng hộ học
sinh tại trường.
2. Đối tượng vận động, mức vận động quyên góp:
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- Tổ chức phát động tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
tham gia ủng hộ bằng thiết bị hoặc tiền mặt, nếu ủng hộ bằng tiền mặt mức tối thiểu là
50.000 đồng/ người.
- Tổ chức phát động tuyên truyền, vận động toàn thể học sinh, phụ huynh tham
gia ủng hộ bằng thiết bị hoặc tiền mặt, nếu ủng hộ bằng tiền mặt thì mức tối thiểu là
10.000 đồng/ học sinh hoặc phụ huynh.
3. Thời gian
Thời gian vận động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 23/9/2021 đến
hết 10/10/2021.
4. Địa điểm, hình thức tiếp nhận
- BCH Công đoàn phát động tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên và tiếp nhận ủng hộ.
- BCH Đoàn thanh niên phát động tuyên truyền, vận động học sinh toàn trường
và tiếp nhận ủng hộ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Nhà trường thực hiện rà soát, thống kê số lượng học sinh thuộc hộ nghèo,
gia đình diện chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn không có khả năng mua
thiết bị học trực tuyến để hỗ trợ.
- BCH công đoàn tiếp nhận và nộp các khoản ủng hộ bằng tiền mặt hoặc
chuyển khoản về Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Đồng
thời, báo cáo kết quả thực hiện quyên góp về Công đoàn ngành Giáo dục sau khi
kết thúc đợt vận động qua email: congdoan.sothainguyen@moet.edu.vn trước
ngày 20/10/2021.
Nơi nhận
- BCH CĐ, Đoàn TN (p/h);
- GVCN (t/h);
- Dán TB;
- Website;
- Lưu: VT.
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