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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo 
đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch 

Covid-19; Kế hoạch số 987/KH-BGDĐT ngày 01/10/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (sau đây 

viết tắt là Chương trình), UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai hạ tầng băng rộng di động mặt đất đáp ứng nhu cầu kết nối 

phục vụ việc dạy và học trực tuyến. 

b) Hỗ trợ máy tính, máy tính bảng, các thiết bị, ứng dụng công nghệ thông 
tin và các dịch vụ viễn thông cho các cơ sở giáo dục nhằm giúp đỡ học sinh 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh để đảm bảo điều kiện phục vụ học tập. 

c) Hỗ trợ sử dụng các nền tảng giáo dục trực tuyến và các gói cước Internet 

băng rộng di động dành cho học sinh.   

d) Tổ chức triển khai, vận động, kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội ủng 
hộ, nhân rộng Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh.  

2. Yêu cầu 

a) Chương trình tổ chức thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu học tập của 
học sinh. 

b) Huy động nguồn lực tổng thể của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ học sinh trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo điều 
kiện học tập, thúc đẩy phát triển xã hội số một cách thiết thực, chất lượng và 

hiệu quả.  

c) Thực hiện một số mô hình hỗ trợ điểm, từ đó nhân rộng trên địa bàn toàn 
tỉnh, bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không hoàn thành 

chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  

d) Kết nối và điều phối nguồn lực tới Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục để hỗ trợ thiết 

bị phục vụ công tác dạy và học. 
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đ) Các thiết bị, dịch vụ được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, đúng đối 
tượng, phát huy hiệu quả hỗ trợ quá trình học tập của học sinh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

1. Đối tượng:  

Học sinh học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (chưa có máy tính hoặc thiết bị điện tử phục 

vụ học tập) 

2. Phạm vị áp dụng:  

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó ưu tiên tập trung hỗ 
trợ các cơ sở giáo dục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đối với các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, quá trình và kết quả triển 
khai Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Lào Cai và các sở ban ngành liên quan; Hệ thống truyền thanh cơ sở và 
fanpage chính thức của các đơn vị trên mạng xã hội. 

- Phát động Chương trình theo hình thức lồng ghép với phát động, hưởng 
ứng kêu gọi vận động ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai. 

2. Đảm bảo việc phủ sóng di động 

a) Mục tiêu:  

- Phát triển hạ tầng mở rộng vùng phủ sóng, đảm bảo cung cấp dịch vụ truy 
nhập Internet băng rộng di động cho 100% trường, điểm trường, trung tâm thôn 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Trong năm 2021, phủ sóng đối với 10 điểm chưa kết nối Internet di động 
theo danh sách rà soát của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

c) Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các doanh nghiệp viễn thông. 

d) Nhiệm vụ cụ thể: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát và cung cấp thông tin về hiện 

trạng phủ sóng di động 3G, 4G tại các trường, điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh 
cho Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 10/2021. 

- Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách trường, điểm trường 
chưa có sóng di động 3G, 4G giao các doanh nghiệp viễn thông rà soát, đề xuất 

phương án phát triển hạ tầng xóa vùng lõm sóng. 
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- Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp và nhu cầu thực tế, Sở Thông tin 
và Truyền thông thống nhất phương án và chỉ đạo các doanh nghiệp, trình Tập 

đoàn, Tổng công ty về viễn thông, công nghệ thông tin bổ sung nhu cầu đầu tư 
hạ tầng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 trong tháng 10/2021.  

- Các doanh nghiệp viễn thông tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng hoàn 
thành việc phủ sóng đối với 10 điểm chưa kết nối Internet di động theo danh 

sách rà soát của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/12/2021. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu cho UBND ban hành văn 

bản đề nghị Tập đoàn, Tổng công ty về viễn thông, công nghệ thông tin ưu tiên 
đầu tư hạ tầng đáp ứng việc cung cấp dịch vụ Internet băng rộng di động phục 

vụ việc dạy và học tại các trường, điểm trường trên địa bàn tỉnh. 

3. Hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập 

a) Mục tiêu: 

- Giai đoạn 1, trong năm 2021: Dự kiến huy động kinh phí hỗ trợ tối thiểu 
05 tỷ đồng (bao gồm: tiền mặt, hiện vật - máy tính, máy tính bảng, smartphone, 

ti vi, thiết bị công nghệ khác) trang bị cho các trường, điểm trường và học sinh 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn trên toàn tỉnh (theo hình thức cho mượn để phục vụ học tập), trong đó 
ưu tiên các địa phương có hạ tầng Internet băng rộng di động đến hộ gia đình, 

đang triển khai học trực tuyến. 

- Giai đoạn 2, từ năm 2022-2023: Tiếp tục phát động Chương trình nhằm 

huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần trang bị cơ sở hạ tầng phục vụ 
việc triển khai các phương án dạy và học của ngành giáo dục. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

d) Nhiệm vụ cụ thể: 

- Xác định đối tượng hỗ trợ bao gồm: trường, điểm trường, học sinh thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách 
trường, điểm trường, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính 

sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị phục vụ việc học tập 
trước ngày 25/10/2021.  

- Trên cơ sở kết quả rà soát của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục 
và Đào tạo căn cứ các nguồn lực được hỗ trợ và nguyên tắc phân bổ, thực hiện 

hỗ trợ, bàn giao thiết bị cho các trường, điểm trường để phục vụ công tác dạy và 
học, hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh.  
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- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng phương án, đề xuất trang thiết bị 
phục vụ việc dạy học trực tuyến và kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng hiệu 

quả thiết bị hỗ trợ của Chương trình, xong trước ngày 25/10/2021.  

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, cho ý kiến chuyên ngành đối với 

phương án và đề xuất trang thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến của Sở Giáo dục 
và Đào tạo. 

đ) Nguyên tắc đầu tư và phân bổ thiết bị: 

- Thiết bị ưu tiên đầu tư:  

+ Ti vi, máy tính để bàn, máy tính xách tay và thiết bị khác theo nhu cầu 
của cơ sở giáo dục và yêu cầu của nhà tài trợ. 

+ Các thiết bị dạy học khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
các quy định hiện hành. 

- Nguyên tắc phân bổ: 

+ Nguyên tắc chung: Các cơ sở giáo dục thiếu thiết bị dạy học; học sinh 
không có thiết bị để học trực tuyến; máy tính bảng cấp phát cho nhà trường để 

cho học sinh mượn phục vụ học tập (không cấp phát thiết bị cho học sinh trừ 
trường hợp yêu cầu của nhà tài trợ); theo yêu cầu của nhà tài trợ. Người đứng 

đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý toàn diện và tổ chức cho học sinh 
mượn thiết bị phục vụ đúng mục đích học tập.  

+ Thiết bị cấp cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: (i) 
Trường học thuộc xã khu vực III; điểm trường ở thôn đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
xã khu vực II, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc và miền núi. (ii) Các trường 

học thuộc xã khu vực III được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; (iii) Các 
trường học ở xã khu vực II, xã khu vực I. 

+ Cho học sinh mượn thiết bị được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: (i) 
Học sinh con hộ nghèo theo quy định của Chính phủ; (ii) Học sinh con hộ gia 
đình cận nghèo theo quy định của Chính phủ; (iii) Học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn; (iv) Học sinh các lớp cuối cấp (lớp 5, lớp 9 và lớp 12); (v) Học sinh thuộc 
xã khu vực III; (vi) Các đối tượng khác. 

4. Hỗ trợ sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến và dịch vụ truy 
nhập Internet băng rộng di động 

a) Mục tiêu: 

- Hỗ trợ 100% phí sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến đã công bố. 

- Hỗ trợ gói cước sử dụng dịch vụ Internet băng rộng di động đối với học 
sinh được hỗ trợ máy tính, máy tình bảng theo Chương trình.  

- Hỗ trợ các gói cước thuê hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và 
học trực tuyến, bao gồm: máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet đảm 

bảo việc dạy, học trực tuyến.   
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b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

c) Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; các doanh nghiệp viễn thông, 

công nghệ thông tin. 

d) Nhiệm vụ cụ thể:  

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
làm việc, thỏa thuận và thống nhất với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ 

thông tin ban hành các chính sách hỗ trợ phí sử dụng các nền tảng dạy, học trực 
tuyến; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định và các gói thuê hạ tầng công 

nghệ thông tin đối với các đối tượng thụ hưởng Chương trình.  

5. Kêu gọi, vận động hỗ trợ 

a) Mục tiêu: Huy động nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình từ các cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Nhiệm vụ cụ thể: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các 
huyện, thị xã thành phố, thống nhất lồng ghép nội dung phát động Chương trình 

“Sóng và máy tính cho em” cùng với Chương trình phát động, hưởng ứng kêu 
gọi vận động ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai do Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động ủng hộ của cá 
nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và quản lý, triển khai thực hiện 

Chương trình tại địa phương. 

- Các Sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh tuyên truyền vận động 
cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc đơn vị, theo ngành dọc,... 

ủng hộ Chương trình. 

6. Tiếp nhận, quản lý nguồn hỗ trợ 

a) Phương thức tiếp nhận hỗ trợ: 

- Đối với tiền mặt: Các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ 
thông qua tài khoản viện trợ ủng hộ của Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện, thị xã, thành phố. 

- Đối với hiện vật: các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ thông 

qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc trực tiếp tại cơ sở 
giáo dục. 

- Thực hiện kết nối nguồn lực, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ cho Chương trình: 

Phối hợp với nhà tài trợ kiểm tra thông tin thiết bị trao tặng (số lượng, chất lượng 
thiết bị...); tổ chức tiếp nhận đóng góp, hỗ trợ (tiền hoặc thiết bị) cho chương trình 

và cập nhật thông tin để phục vụ quản lý, điều hành. 

b) Phân bổ, sử dụng nguồn hỗ trợ:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND 
tỉnh phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cấp tỉnh. 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 
tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố phương án sử dụng nguồn kinh 

phí hỗ trợ cấp huyện. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 

trực tuyến, khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị và Internet của Chương trình. 

c) Chế độ báo cáo:  

Các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ tại cơ 

sở, địa phương về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phục vụ công tác quản 
lý, phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tuyên truyền các hoạt động của Chương trình; động viên khích lệ, chia sẻ 
những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên, học sinh, nhà trường đã và đang 
vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 để tổ chức dạy tốt, học tốt, 

đảm bảo cho dù phải “ngừng đến trường, không ngừng học”; tham mưu phối 
hợp phát động, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia 

quyên góp, ủng hộ Chương trình. 

- Cung cấp về Sở Thông tin và Truyền thông danh sách các nhà trường, 

điểm trường chưa kết nối Internet hoặc kết nối không đảm bảo. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, công bố các nền tảng 

dạy học trực tuyến để khuyến nghị sử dụng. 

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thiết bị phục vụ dạy học đảm bảo hiệu 

quả. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phương án 

sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cấp tỉnh . 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc, 
theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch này. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Thực hiện tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền mục 

đích, ý nghĩa, và các hoạt động của Chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp cùng các các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng, 

mở rộng mạng lưới đảm bảo các mục tiêu phủ sóng thông tin di động. 

- Chủ trì làm việc, thống nhất với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ 

thông tin về việc hỗ trợ sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến; dịch vụ truy 
nhập Internet băng rộng di động; thuê hạ tầng công nghệ thông tin,... 

- Phối hợp, cho ý kiến chuyên ngành đối với phương án và đề xuất trang 
thiết bị phục vụ dạy học trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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3. Sở Tài chính: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thuộc ngân sách nhà nước 

phục vụ việc mua sắm thiết bị, máy tính, máy tính bảng ủng hộ Chương trình. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án sử dụng nguồn 

hỗ trợ cấp tỉnh đối với Chương trình, trình UBND tỉnh. 

- Cung cấp thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ Chương trình phục vụ kêu 

gọi ủng hộ Chương trình. 

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Triển khai vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội ủng hộ, nhân rộng 
Chương trình. 

- Khảo sát, rà soát, tổng hợp nhu cầu, đối tượng học sinh cần được hỗ trợ từ 
Chương trình về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ 
thông tin trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

- Xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương ủng hộ 

Chương trình. 

- Cung cấp thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ Chương trình phục vụ kêu 

gọi ủng hộ Chương trình tại địa phương. 

- Chủ trì việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ huy động được tại địa phương. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều chuyển máy tính đến học 
sinh thuộc đối tượng nhận tài trợ của Chương trình. 

5. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan: 

- Tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều phối, sử dụng nguồn lực hỗ 

trợ và giám sát quá trình tổ chức thực hiện. 

6. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

- Xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả 

thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc dạy và học trực tuyến đến nhân 

dân nói chung, cha mẹ học sinh và học sinh trên địa bàn tỉnh. 

7. Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh: Tuyên truyền và kêu 

gọi các doanh nghiệp hội viên quyên góp, ủng hộ Chương trình. 

8. Các doanh nghiệp viễn thông: 

- Đề xuất phương án khắc phục vùng lõm và trình bổ sung nhu cầu đầu tư 
hạ tầng viễn thông năm 2021, giai đoạn 2021-2023 phục vụ việc phủ sóng cho 

100% trường, điểm trường, trung tâm các thôn và 10 điểm chưa có kết nối 
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Internet di động theo rà soát của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai. 

- Có chính sách hỗ trợ cước sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng; 
chi phí thuê hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí 

trong dự toán của cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, các đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp 
có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- TT: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 
- Các doanh nghiệp viễn thông; 
- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, BBT1, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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