UBND TiNH DONG THAP
S GIAO PVC VA DAO TO
S:1441/SGDDT-CNTTTBTV
V/v Cong khai dirt an Mua sm thit
b cong ngh thông tin cho các
Tnrng Tiêu h9c, Trung h9c Cd S,
thuc Chudng trInh miic tiêu quôc
gia xay drng nông thôn mii nãm
2020.

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phtic
Dng Tháp, ngày29 tháng JO nám 2020

Kinh gui: Truâng phông Phông GDDT huyn, thj xä, thành ph
Can cü Quy& djnh s 1656/QD-UBND.IIC ngày 27 tháng 10 näm 2020 cüa
UBND Tinh ye vic phê duyt d an: Mua sAm thiêt bj cong ngh thông tin cho
các Truàng Tiêu hpc, Trung hpc Ca sO', thuc Chuong trInh mic tiêu quôc gia xây
dirng nông thOn mO'i nAm 2020.
SO' Giáo dic và DAo t?o (GDDT) thông báo dn các don vj nêu trên dir an:
Mua sam thit bj cong ngh thông tin cho các TruO'ng Tiêu h9c, Trung h9c Cd sO',
thuc Chuong trInh rnic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mO'i nAm 2020 (dInh
kern: Quyêt d.inh phé duyt, chi tiêt dir an, danh sách các trzràng phô thông thy
hu'ó'ng trong dy' an...).
SO' GDDT yêu cu các dcrn vj thrc hin thông tin tuyên truyn rng rAi cho
phi huynh, h9c sinh và nhân dAn dja phuong biët ye dir an nêu trên, dang tAi cOng
khai trên website và các kênh thông tin cUa don v; thu tnthng các trixO'ng h9c thii
huàng trong dir an cAn 1p kê hoach thirc hin, có các buO'c chuAn bj ye dieu kin
co sO' v.t chAt (phong mAy tInh t1c hAnh 48m2 trO' len, h thông din dU tAitôi
thiêu 25 may tInh thrc hành, giáo viên Tin hçc, lien h Viettel cung cAp h thông
mng internet mien phi)... dê tiêp nhn thiêt bj may tInh; to chüc dy h9c Tin h9c,
khai thác thiêt bj kjpthO'i, ph'ic v11 tot chuang trinh day h9c, chü tr9ng 1 trmnh xây
dirng các truO'ng phô thông d?t chuAn quôc gia, tao diêu kin rèn 1uyn k nAng
thirc hành, nAng cao lc nAng irng diing cong ngh thông tin cho h9c sinh.
SO' GiAo diic và øàø tao yêu cu thu truO'ng các don vi thirc hin t& tinh thn
cOng vAn nAy. Trong qua trInh thirc hin nêu cO gI vuO'ng mAc, thông tin ye phOng
CNTTTBTV (Tel: 0277.3876375, email: phongcntt.sodongthap@nioet.edu. vn) dé
kjp thO'i giAi quyêt./.
No'i nhân:
- Nhutrn;
- UBND huyn, thi xã, thành phô (de biêt);
- GD và các PGD (dê blét);
- Li.ru: VT, VH, 3b
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