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UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

 
 

 

 

 

  Sơn La, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

THƯ NGỎ 

Kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm 
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Lời đầu tiên, thay mặt tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sơn La trân trọng gửi lời chúc đến Quý cơ quan, 

đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. 

 Trước diễn biến phức tạp và những ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid-

19, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó có 

hoạt động của ngành giáo dục. Để kịp thời thích ứng và đảm bảo chất lượng giáo 

dục trong điều kiện tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Sơn La đã chủ động, tích cực hướng dẫn các nhà trường chuyển trạng thái dạy - 

học từ trực tiếp sang trực tuyến, dạy học qua truyền hình và giao bài và hướng 

dẫn học tập. Với quyết tâm “học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học” 

và phương châm hành động “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, 

học tốt”, “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, trong suốt thời gian qua, 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên các trường trên 

địa bàn tỉnh đã nỗ lực không ngừng, vượt khó, sáng tạo, tranh thủ từng giờ để tổ 

chức dạy học để đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch năm học. 

Nhiều tấm gương sáng của giáo viên xung phong dạy thêm miễn phí cho học sinh 

tại trường và các trường bạn; nhiều thầy cô giáo sẵn sàng nhận nhiệm vụ biệt phái 

xa nhà để đi đến những trường vùng sâu, vùng xa để mang con chữ đến cho học 

sinh. Nhờ những nỗ lực, hy sinh đó mà năm học 2020-2021, Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Sơn La đã có những kết quả đáng ghi nhận (tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 

đạt 98,4%, 15 học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia; 4 học sinh 

đạt giải cao tại Hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc tổ chức tại Huế). 
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 Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, không để ảnh 

hưởng đến chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị 

trường học tích cực xây dựng bài giảng trực tuyến, tập huấn kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giảng dạy, dạy học trên truyền hình cho giáo viên.  

 Tuy nhiên, để triển khai được hình thức dạy học trực tuyến có hiệu quả, 

điều kiện tiên quyết là học sinh phải có máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông 

minh và mạng internet với băng thông đảm bảo để học tập theo các hoạt động 

giảng dạy và hướng dẫn học tập của giáo viên.  

 Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặt ra muôn 

vàn khó khăn và thách thức cho các nhà trường, giáo viên và học sinh trong thực 

hiện nhiệm vụ dạy và học. Thực tế đó đòi hỏi phải có sự chung tay hỗ trợ, chia sẻ 

cảy toàn xã hội để giúp các nhà trường, giáo viên và đặc biệt là các em học sinh 

vượt qua khó khăn hiện nay để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Theo 

thống kê hiện tại chỉ có khoảng 30% học sinh của tỉnh có đủ điều kiện tham gia 

học tập trực tuyến. Chính vì lẽ đó, với tinh thần tương thân tương ái, Sở Giáo dục 

và Đào tạo kính mong nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của Quý đơn vị, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh theo Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” của Chính phủ 

phát động, UBND tỉnh Sơn La hưởng ứng với các hành động cụ thể tài trợ về kinh 

phí (mua thiết bị, trả tiền cước truy cập mạng internet) hoặc hiện vật (điện thoại 

thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn có webcam…) để 

các trường học mua  thiết bị, hỗ trợ kinh phí trả cước internet để cho các em học 

sinh nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện tham gia học tập đầy đủ, hoàn thành nhiệm 

vụ học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. 

 Trân trọng kính mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý đơn vị, các 

tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ theo Thư ngỏ - Kêu gọi ủng hộ 

thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch 

bệnh Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Thư ngỏ kèm theo). 

 Thay mặt cho ngành giáo dục và đào tạo cùng toàn thể các em học sinh, 

học viên xin được trân trọng cảm ơn sâu sắc !. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

  

 

Nguyễn Huy Hoàng 



3 

 

 

DANH SÁCH  

Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm nhận Thư ngỏ 

(Kèm theo Thư ngỏ ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) 

----- 

1. Kính gửi các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La (Phát động đến 

toàn thể các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên). 

2.  Kính gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố (Phát động đến 

toàn thể các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục 

thuộc UBND huyện/TP quản lý) 

3. Kính gửi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (Địa chỉ  số 81 – Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội) 

4. Kính gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (Địa chỉ Tòa 

nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) 

5. Kính gửi Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (Địa 

chỉ tầng 5 toà nhà Lâm Viên 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội) 

6. Kính gửi Công ty PHS Cánh Diều (Địa chỉ số 50 Trung Kính, P. Trung Hoà, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội) 

7. Kính gửi CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM (Địa 

chỉ Trụ sở chính: 148 - 150 Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh. Chi nhánh Miền Bắc tầng 7, Số 227, Đường Nguyễn Ngọc Nại, 

P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) 

8. Kính gửi Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Sơn La 

9. Kính gửi Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Tây Bắc. 

10.  Kính gửi Viettel Sơn La 

11.  Kính gửi VNPT Sơn La  

12.  Kính gửi Công ty TNHH MTV Công Thành Tây Bắc (Địa chỉ: Số nhà 464B, 

đường Tô Hiệu, tổ bản lầu, phường Chiềng Lề thành phố Sơn La) 

13.  Kính gửi Công ty TNHH một thành viên xây dựng Quyết Tùng (Địa chỉ: Tiểu 

khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)  

14.  Kính gửi Công ty TNHH một thành viên xây dựng Việt Hoàn (Địa chỉ: Tiểu 

khu 8, trị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) 

15.  Kính gửi Công ty TNHH Cộng Sinh Sơn La (Địa chỉ: Số nhà 464B, đường Tô 

Hiệu, tổ bản lầu, phường Chiềng Lề thành phố Sơn La) 

16.  Kính gửi Ban quản lý dự án dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn 

La (Địa chỉ: Số 20, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

17.  Kính gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 568 (Địa chỉ: Số 306, 

đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) 

18.  Kính gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn 856 (Địa chỉ: Ngõ 398, đường Lê Đức 

Thọ, tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) 

19.  Kính gửi Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng VINASOLA (Địa chỉ: 

Số nhà 104, tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La) 

20.  Kính gửi Trung tâm giám định chất lượng xây dựng (Địa chỉ: Phường Chiềng 

Lề, Thành phố Sơn La 
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21.  Kính gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn La (Địa chỉ: Số 39, Đường 

Tô Hiệu, Thành phố Sơn La) 

22.  Kính gửi Công ty TNHH xây dựng Tuấn Phúc Sơn La (Địa chỉ: Thành phố 

Sơn La) 

23.  Kính gửi Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Nam Dương (Địa chỉ: Thành 

phố Sơn La) 

24.  Kính gửi Công ty TNHH thiết bị Giáo dục và đồ chơi Tràng An (Địa chỉ: Số 

nhà 16, ngõ 113 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) 

25.  Kính gửi Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Hà Thành (Địa chỉ: 

Số 41D tập thể Đại học Thương Mại, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội). 

26.  Kính gửi Công ty Cổ phần công nghệ và Tài nguyên Môi trường Thành Nam 

(Địa chỉ: Số 32, ngõ 49/66/10, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) 

27. Kính gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Anh (Địa chỉ: Tổ 5, phường 

Chiềng Sinh) 

----- 
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