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Kínhgửi: 

- Các tổ chức chính trị, xã hội; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; 

- Báo Tây Ninh. 

 

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/01/2021 của Tỉnh uỷ 

về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và 

Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030. Theo đó có ba trụ cột cần thực hiện chuyển đổi số là xây dựng Chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều gia đình, học sinh, sinh viên, nhất là 

những gia đình ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn trong việc trang bị các 

phương tiện điện tử để học tập, làm việc nhằm tiếp cận nguồn tri thức vô hạn trên 

internet, sử dụng các dịch vụ công, tiện ích trực tuyến,... Đây là nhóm người có 

thể sẽ bị yếu thế trong việc tiếp cận thông tin hiện đại, nhất là trong thời kỳ chuyển 

đổi số và sẽ dễ bị bỏ lại phía sau trong quá trình xây dựng xã hội số. 

Nhằm hỗ trợ phần nào cho các em học sinh nghèo không đủ điều kiện trang 

bị máy tính để học tập, nhất là giai đoạn ngành giáo dục đang triển khai phương 

thức học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (Theo Sở GD-ĐT 

thì hiện nay khối tiểu học có 42.040 học sinh, THCS có 31.774 học sinh và khối 

THPT có 428 học sinh chưa đủ điều kiện học trực tuyến), góp phần đào tạo nguồn 

công dân số tiến tới xây dựng xã hội số ở tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông Tây Ninh, Viettel 

Tây Ninh phối hợp tổ chức kênh tiếp nhận quyên góp máy tính đã qua sử dụng để 

hỗ trợ cho học sinh nghèo học tập, với chủ đề “Máy tính cũ – Công dân số mới”. 

Cụ thể: 



1. Kênh tiếp nhận máy tính đã qua sử dụng: 

Tổ chức, cá nhân có máy tính đã qua sử dụng (gồm máy tính để bàn, máy 

tính xách tay, máy tính bảng) không còn nhu cầu sử dụng, muốn tham gia chương 

trình truy cập vào “Chương trình quyên góp máy tính đã qua sử dụng hỗ trợ học 

sinh nghèo học tập” trên ứng dụng Tây Ninh Smart hoặc kênh Zalo “1022 Tây 

Ninh” để điền thông tin trao tặng. Trong phần này người tặng có thể chọn: 

+ Hình thức tặng: Gửi thiết bị cho các điểm tiếp nhận của chương trình để 

sửa chữa, nâng cấp và trao tặng cho học sinh, sinh viên có đăng ký hỗ trợ, hoặc 

chọn trao tặng trực tiếp cho người xin hỗ trợ theo danh sách đăng ký trên ứng 

dụng. 

+ Địa điểm gửi thiết bị: người tặng có thể chọn một trong các cách như 

(1) gửi tại Sở TTTT, (2) gửi tại Trung tâm viễn thông ở cấp huyện của VNPT 

hoặc Viettel huyện và (3) yêu cầu nhân viên đến nhà nhận (Nhân viên VNPT hoặc 

Viettel gần nhất sẽ liên hệ và đến tận nhà nhận). 

Sau khi nhận thiết bị từ người tặng, Sở TTTT sẽ phối hợp với VNPT và 

Viettel tỉnh kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp và trang bị thêm phụ kiện cần thiết 

cho việc học trực tuyến (nếu cần), và tổ chức trao tặng cho người đăng ký hỗ 

trợ. Tất cả thông tin về nhận và trao tặng được cập nhật đầy đủ trên ứng dụng 

để mọi người tra cứu, theo dõi, giám sát. 

2. Kênh tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ máy tính phục vụ học tập: 

Học sinh, sinh viên có nhu cầu hỗ trợ máy tính đã qua sử dụng để học tập 

thì có thể nhờ cha/mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thầy/cô đăng ký trên ứng dụng Tây 

Ninh Smart hoặc kênh Zalo “1022 Tây Ninh” và điền thông tin theo yêu cầu. Khi 

có thiết bị phù hợp thì chương trình sẽ trao tặng. 

Đăng ký nhận hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập sẽ được Sở GD-ĐT duyệt 

và công khai trên hệ thống trực tuyến để người tặng có thể lựa chọn để trao 

tặng trực tiếp và chương trình tổ chức tặng khi có thiết bị phù hợp. 

3.  Phối hợp thực hiện chương trình: 

- Sở GD-ĐT duyệt danh sách đề xuất hỗ trợ và chỉ đạo các đơn vị, trường 

học tổ chức trao tặng khi có thiết bị. 

- Viễn thông Tây Ninh, Viettel Tây Ninh chỉ đạo và tổ chức lực lượng tiếp 

nhận thiết bị tại các trụ sở làm việc ở cấp huyện và tại nhà khi người tặng có đề 

nghị nhận ở nhà. Đồng thời phối hợp với Sở TTTT vận chuyển, sửa chữa, nâng 

cấp thiết bị. 

-  Sở TTTT chủ trì tổ chức tiếp nhận, sửa chữa, nâng cấp và phối hợp với 

Sở GD-ĐT tổ chức trao tặng cho học sinh, sinh viên đăng ký hỗ trợ và được duyệt. 

Nhằm góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội số của tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tham gia và 



tuyên truyền cho mọi người tham gia trao tặng các máy tính đã qua sử dụng cũng 

như phát hiện, đăng ký giúp các em nghèo có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện 

nhận được máy tính phục vụ học tập.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở GD-ĐT (phối hợp) 

- VNPT, Viettel Tây Ninh (phối hợp); 

- Lưu: VT, TTGSĐH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 



HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

 

Thực hiện tham gia chương trình bằng 2 hình thức Sử dụng ứng dụng Tây 

Ninh Smart trên thiết bị di động. Chọn banner chương trình “Quyên góp máy tính 

cũ hỗ trợ học sinh nghèo học tập” hoặc kênh Zalo 1022 Tây Ninh, Chọn chức 

năng “ĐK tặng thiết bị cũ”. 

  

Trên ứng dụng Tây Ninh Smart Trên kênh Zalo 1022 Tây Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao diện thông tin chương trình 

Đối với người tặng. Có 2 hình thức 

1. Gửi tặng tại các điểm tiếp nhận bằng cách chọn trực tiếp vào mục 

“Tặng”. Sau đó điền đầy đủ thông tin. Gửi thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gửi tặng trực tiếp cho học sinh muốn tặng. Chọn “Tặng trực tiếp”. 

Chọn học sinh muốn tặng từ danh sách.Sau đó điền đầy đủ thông tin hỗ trợ. (Lưu 

ý, thông tin học sinh được chọn sẽ hiện phía trên). 

 

Đối với người xin hỗ trợ.chọn trực tiếp vào mục “Nhận”. Sau đó điền đầy 

đủ thông tin. Gửi thông tin. (Lưu ý: điền thông tin chính xác để được liên hệ xác 

minh) 
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