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V/v cong khai b sung thi& bj d an
mua sam thiêt bj CNTT thuc
chuang trInh miic tiêu quôc gia xây
dirng nông thôn mài näm 2019

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA V!T NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc
Dng Tháp, ngày 13 tháng 7 nàm 2020

KInh gi'ri: Tru&ng phông Phông GDDT huyn, thj, thành ph
Can cü Quyt djnh s 1350/QD-UBND.HC ngày 11 tháng 11 näm 2019 cUa
UBND Tinh ê vic phê duyt dir an: Mua sam thiêt bj cong ngh thông tin cho
các tnthng tiêu bce, trung hc ca sâ thuc chiang trInh mçic tiêu quôc gia xây
dmg nông thôn mâi 2019.
Can cir Quyt djnh s 905/QD-UBND.HC ngày 17 tháng 6 nàm 2020 cüa
UBND Tinh ye vic phê duyt Kê hoach dâu thâu bô sung dr an Mua sam thiêt bj
cong ngh thông tin cho các tnthng tiêu hçc, trung hc ca s thuc chi.rang trInh
mvc tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mói 2019.
Sâ Giáo diic và Dào tao (GDDT) thông báo dn các dan vj nêu trên dr an:
Mua sam thiêt bj cOng ngh thông tin cho các tnr&ng tiêu hpc, trung hc ca sâ
thuc chuong trInh miic tiêu quôc gia xây drng nông thôn mói 2019 (dInh kèm.
quyêt djnh phê duyt, chi tiêt dt an, danh sách các trumg phô thông dwcic thy
hu'áng ho sung thiét bj trong dy an...).
Si GDDT yêu cu các dan vj thirc hin thông tin tuyên truyn rng rãi cho
phi huynh, hçc sinh và nhân dan dja phucing ye dir an nêu trên và dng tâi cong
khai trén website, kênh thông tin cüa don vj; thu trithng các don vj thçi hithng bo
sung thiêt bj trong dir an can 1p ké hoach thçrc hin, có các bithc chuânbj ye diêu
kin Ca sâ vt chat, di ngü giáo viên... dê tiêp nhn thiêt bj day hçc, to chüc day
hçc kjp thai, phiic vi tot chuong trInh dy bce, chü trcng 1 trInh xây dimg các
trithng phô thông dat chuân quOc gia, tao dieu kiin nâng cao nang hrc bce tp mon
Tin hçc, k nang thirc hành và các mon hc khác cho hpc sinh trong thai k' hi
nhp quôc tê.
S Giáo diic và Dào tao yêu cu thñ tru&ng các dan vj thxc hin t& tinh than
cOng van nay. Trong qua trInh thçrc hin nêu có gI vuóng mac, thông tin ye phông
CNTTTBTV (Tel: 0277.3876375, email: phongcntt.sodongthap@moet.edu.vn) dê
kjp thii giãi quyêt./.jNoi nlz?in:
- Niur trén;
- UBND huyn, thj, thành phô (dé biêt);
- GD và các PGD (dé biêt);
- Luu: VT, VH, 3b.
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