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        Số :         Bà Rịa, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác vận động tài trợ thiết bị học trực tuyến trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021- 2022 

          Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

          Thực hiện công văn số 12004/UBND-VP ngày 4/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

quan tâm, hỗ trợ điều kiện học trực tuyến cho học sinh. 

Thực hiện công văn số 2239/SGDĐT-CĐN ngày 15/9/2021 về vận động quyên 

góp, ủng hộ thiết bị học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.          

Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết Tật tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác  vận 

động tài trợ thiết bị học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 

2021- 2022 như sau: 

           Tổng số tiền quyên góp ủng hộ: 10.620.000đ (Mười triệu sáu trăm hai mươi ngàn 

đồng) 

            Đã mua 04 máy điện thoại và 04 sim ĐT hỗ trợ cho 04 học sinh khó khăn 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN  

TT Họ và tên Lớp Tổ Ghi chú 

01 Phạm Phương Nghi           7  Trung học cơ sở  

02 Hoàng Gia Huy 4D KT  Khiếm thính 2  

03 Lê Thị Bích Ngọc 3B KT  Khiếm thính 1  

04 Nguyễn Đức Trường Phát 1A3 PT  Chậm phát triển 1  

        Trên đây là báo cáo công tác vận động tài trợ thiết bị học trực tuyến trong các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh của trường Nuôi dạy trẻ Khuyết Tật. 

    Trân trọng./.                                                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG 

P. HIỆU TRƯỞNG                                                       
   Nơi nhận :  

- SGDĐT 

- Lưu VT                                                               

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                 Mai Hữu Nghĩa   
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