UY BAN NHAN DAN
TIIANH PHO VUNG TAU

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
VIng Tàu, ngày tháng

nám 2021

THIJ KEU GQI LJNG HQ
Thit bj hQc triyc tuyn cho hçc sinh có hoàn cãnh khó khän
KInh gi'ri: Các co quan, don vj, doanh nghip, t6 chirc, cá nhan,
các nhà háo tAm trên dja bàn thành ph Vflng Tàu.
Thyi gian qua, dch bnh Covid-19 tip tic có nhttng din bin
nhanh và phüc ttp. CAp üy, chInh quyn các cAp thành ph6 Vng Tàu da kjp thñ
lânh dao, chi dao, trin khai thitc hin ding bO, quyt 1it, hiu qua các giãi pháp,
dam bâo vüa phông ch&ig djch, vira tp trung phát trin kinh th - xâ hi cllng
milc tiêu giáo dic trong tInh hInh hin nay.
Tham gia cong tác phong, ch6ng djch luOn có sir chung süc, dng lông
cUa các co quan, d(m vi, t chCrc, cá nhan; nhung cng hin ttn 1irc tn tAm cia lirc
lucmg tuy&1 ctAu ch6ng djch; sr quan tam üng h, dng hành, dóng gop cüa cong
dng doanh nghip, doanh nhan, các nha hão tam cüng sir tin tuâng, dng thun
cao cüa cac tAng lap nhân dan trén dja bàn thành ph& UBND thành ph VUng
Tàu ghi nhn, biu throng va trân tr9ng cam on nhUng tInh cam, trách nhim, nhttng
dóng gop tIch circ cCia các th chIrc, cá nhân trong cong tác phong, ch6ng djch Covid19.
Kinh thua: Các co quan, dan vj, doanh nghip, t chCrc, cá nhan các nha
háo tam trén dja bàn thành ph6 Vüng Tàu.
Hin nay, trong nAm hQc 2021 - 2022 thành phó Vüng Tàu cO 58.90 1 h9c
sinh tiu h9c và trung hçc Co sâ, trong dO con khoàng 1.366 hQc sinh có hoàn
cãnh kho khAn, phii huynh hQc sinh không cO diu kin d trang bj may tInh
hoc thit bj cn thit d ph1c vii vic h9c trrc tuyn, diu dO ãnh hi.râng không
nhO dn vic hc tp cUa h9c sinh nOi riêng va chAt lucmg giáo d%ic cüa toàn
thành ph6.
Dr báo djch bnh Covid-19 trong th?ri gian tai s cOn din bin phurc tap,
khO khän cOn nhiu d6i vâi vic dy và h9c cüa giáo viên và h9c sinh. Vâi miic
tiêu chuAn bj t& thAt cho giáo dic sn sang cho näm hQc mai 2021 - 2022 trong dO
tp trung uu tiên vic h3 trçY thit bj h9c tnrc tuyn cho h9c sinh có hoàn cãnh khó
khän. UBND thânh pM Vng Tàu trAn tr9ng d nghj các ca quan, don vj, doanh
nghip, doanh nhân, nhà hão tAm và các thng lap than dan bAng tInh cAm và trách

nhim hay tIch circ tham gia üng h vóti khá nang cao nht d giüp các h9c sinh
nghèo có diu kin tham gia h9c t.p trrc tuyên.
Dja chi tip nhn: s 82 Truong Cong Djnh, Phuông 3, thãnh ph Vüng
Tàu. Din thoi lien h tiép nhn: 0988464918 (ong Lê Van M9 - Phó Trwó'ng
Phông Giáo duc và Dào tqo), tài khoán tiêp nhn üng h nhi..r sau:
- Ten tãi khoán: PhOng Giáo dic và Dào t?o thành ph VUng Thu.
- So tài khoán: 76010001161238 - tai Ngan hang Du tu và Phát trin tinh
Ba Rja - Vüng Tãu.
UBND thanh ph VUng Tàu trân tr9ng cam on tam lông vá nghia c cao
dp cüa các to chtrc, doanh nghip, cá nhãn!
Trân tr9ng!
CHU TICH

Hoàng Vii Thãnh

