
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” 

 trên địa bàn huyện Hữu Lũng  

 

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng nhận được Công văn số 2709/STTTT-

HTS, ngày 24/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Lạng Sơn về 

việc báo cáo kết quả triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Uỷ 

ban nhân dân huyện Hữu Lũng báo cáo các nội dung triển khai như sau: 

1. Công tác triển khai thực hiện Chương trình 

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho 

em”. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 

25/11/2021 về triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn 

huyện, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch tổ chức; phương 

thức hỗ trợ; đối tượng, nguyên tắc phân bổ sử dụng nguồn hỗ trợ; thời gian thực 

hiện và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể: 

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan được 

giao thực hiện như; Phòng Văn hoá và Thông tin; Hội Khuyến học, Hội Chữ 

thập đỏ, các phòng, ban chuyên môn của huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn; đề nghị phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ chương trình. 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng Công văn số 151a/VH&TT 

ngày 29/11/2021 về việc ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em” phát động, 

kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

tham gia ủng hộ chương trình. 

Hai đơn vị viễn thông là Chi nhánh Viettel, Trung tâm Viễn thông Hữu 

Lũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch rà 

soát, phát triển hạ tầng, nghiên cứu các phương án hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu kết 

nối phục vụ việc dạy và học trực tuyến của các đối tượng được hỗ trợ từ Chương 

trình  

2. Kết quả triển khai đến ngày 28 tháng 12 năm 2021 

Việc phát động ủng hộ Chương trình đã được lãnh đạo huyện, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm triển khai, tuy nhiên do triển khai vào giai 

đoạn cuối năm; cộng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên đã ảnh 

hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, 
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hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn hoạt động, doanh thu thấp, một số 

ngừng hoạt động.  

Trong năm, huyện cũng đã nhiều lần phát động kêu gọi các đơn vị chung 

tay ủng hộ về nguồn lực cùng với địa phương trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, nguồn ngân sách của huyện cũng đã phải tập trung bố trí cho phòng 

dịch và dập dịch, chính vì vậy, trong một thời gian ngắn, huyện chưa có nguồn 

cấp cho Chương trình. 

Hiện nay, huyện mới huy động được nguồn ủng hộ từ cán bộ, viên chức, 

người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo, nguồn tiền này đã được 

chuyển theo kênh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Trong thời gian tới, huyện Hữu Lũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện vận động, 

triển khai chương trình để huy động sự chung tay ủng hộ Chương trình từ các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả sau hơn một tháng triển khai Chương trình 

“Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TT&TT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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