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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2023  

  

 

Ngày 16/02/2023, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện “Chương 

trình sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Lãnh đạo các đơn 

vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Thông tin 

và Truyền thông.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ triển khai 

Chương trình Sóng và máy tính cho em và ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn 

vị tham dự tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh kết luận, 

chỉ đạo như sau: 

1. Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và yêu cầu bảo đảm quy 

trình, chất lượng quy định nên Chương trình Sóng và máy tính cho em trên địa 

bàn tỉnh bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu của Chương trình. Sở Giáo 

dục và Đào tạo cần nhìn nhận rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ do 

nguyên nhân chủ quan. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện hoàn thành 

Chương trình Sóng và máy tính cho em bảo đảm đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục 

quy định của pháp luật, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện quy trình mua sắm, 

tiến độ, kế hoạch triển khai các bước tiếp nhận máy tính bảng; phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông có hình thức phù hợp trong thực hiện kiểm tra máy 

tính bảng bảo đảm các tiêu chí về chất lượng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và hợp đồng đã ký kết. 

- Thống nhất với đơn vị liên quan về đầu mối đơn vị, địa điểm tiếp nhận 

bảo hành máy tính bảng để xử lý các trường hợp máy tính bảng hư hỏng, lỗi 

máy (nếu có). Tuyên truyền đến các cơ sở giáo dục để học sinh, phụ huynh học 

sinh được biết, liên hệ khi cần thiết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng máy 

tính bảng hư hỏng mà không có đơn vị bảo hành, sửa chữa. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát kỹ 

đối tượng thụ hưởng, tránh tình trạng sai lệch danh sách vì lý do học sinh 

chuyển nơi khác hoặc các lý do khác nhằm tổ chức trao máy tính bảng cho đối 

tượng thụ hưởng bảo đảm đúng đối tượng, thời gian theo quy định. 
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- Thường xuyên liên hệ, đốc thúc đơn vị trúng thầu thực hiện đúng tiến 

độ, đảm bảo chất lượng máy tính bảng đúng quy định, giao kết trong hợp đồng. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo 

trong việc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, hỗ trợ Sim để lắp 

vào máy tính bảng trước khi tổ chức trao tặng cho học sinh để sử dụng được 

máy tính bảng sớm nhất ngay sau khi nhận. Không để xảy ra trường hợp học 

sinh nhận máy tính bảng mà không có sim lắp vào để sử dụng. 

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại 

cuộc họp ngày 16/02/2023; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan biết, triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (p/h giám sát); 

- Sở Tài chính; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, CTTĐT, KGVX(Vn). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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