
UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
––––––––––––––––––– 

        Số:  278 / GD&ĐT-TKKH 

V/v vận động ủng hộ trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học cho ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung bị 

thiệt hại do thiên tai, bão lũ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

  

Kính gửi:  

                - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

                - Trung tâm GDNN- Giáo dục thường xuyên huyện; 

                - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phụng Công. 
 

Thực hiện Công văn số 27/CĐN ngày 27/10/2020 của Công đoàn Giáo 

dục và Đào tạo Hưng Yên về việc hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho 

ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Văn Giang đề nghị: 

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động và kêu gọi toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trong cơ quan, đơn vị cùng chung tay quyên 

góp các phương tiện, thiết bị, đồ dùng học tập như: máy tính, sách giáo khoa từ 

lớp 2 đến lớp 12, vở viết, đồ chơi cho trẻ mầm non,... để hỗ trợ cho các trường 

học, giúp giáo viên, học sinh vùng lũ sớm trở lại hoạt động dạy và học. 

 Đề nghị các nhà trường tiếp nhận ủng hộ, tổng hợp, phân loại đóng gói 

chặt chẽ, gửi trang thiết bị, đồ dùng dạy - học và bảng tổng hợp ( theo mẫu gửi 
kèm) về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Người tiếp nhận: Ông Đàm Huy Đông. 

- Thời gian tiếp nhận: 04 ngày từ ngày 02 - 05/11/2020.  

Từ ngày 06/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo phân loại, đóng gói, 

tổng hợp và chuyển về Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. 

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, không tiếp 
nhận tiền, quần áo, nhu yếu phẩm.  

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện để việc hỗ trợ được kịp thời và hiệu quả./.  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 



TRƯỜNG ……………. 

TỔNG HỢP 

TRANG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC ỦNG HỘ GIÁO DỤC MIỀN TRUNG 

–––––––––– 

TT Tên loại đồ dùng- Thiết bị Số lượng 

1 Sách Giáo khoa 200 cuốn 

2 Máy tính 10 cái 

3 Vở viết 5000 cuốn 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


