
Ủy ban giáo dục thành phố Yao năm 2021 

Đề cương thực hiện dự án hỗ trợ môi trường công nghệ thông tin ICT học tập tại nhà(Bản sửa đổi) 

 (Mục đích) 

Điều 1: Đề cương này dành cho trẻ em hay học sinh (sau đây gọi là「Học sinh nhi đồng」) đang theo 

học tại các trường trong thành phố Yao (sau đây gọi là「trường học」). Như một đối sách để phòng 

tránh lây nhiễm Virus Corona dạng mới, máy tính dành cho học sinh (sau đây gọi là 「Thiết bị máy 

tính」) được sử dụng trong các hoạt động học tập v.v. (bao gồm cả việc học tập ở nhà, v.v.) được 

thực hiện như một phần của các hoạt động giáo dục ở trường và cho các hộ gia đình không có môi 

trường Internet có thể sử dụng ở nhà được. Việc cho mượn bộ thiết bị phát mạng (sau đây gọi là

「Thiết bị kết nối mạng」) trở lên cần thiết để sử dụng Internet cho việc học ở nhà trong phạm vi 

cung ứng từ Ủy ban giáo dục với mục đích là thực hiện các dự án hỗ trợ liên quan đến môi trường 

công nghệ thông tin ICT (bên dưới xin được gọi là 「dự án này」) để hỗ trợ cho việc học tại nhà 

của các em học sinh (giống như bên dưới và được gọi là Công nghệ thông tin và truyền thông)  

(Việc thực hiện dự án này) 

Điều 2: Dự án này dành cho những người có nhu cầu mượn thiết bị (bên dưới gọi là 「người yêu cầu」).  được 

quy định tại Điều 3 (sau đây gọi chung là 「thiết bị」). Sẽ thực hiện việc cho mượn thiết bị đối với người có 

nguyện vọng (sau đây được gọi là 「người sử dụng」) được công nhận theo các quy định của Điều 4. 

(Thiết bị cho mượn) 

Điều 3: Các thiết bị sau đây sẽ được sử dụng làm thiết bị cho người sử dụng mượn. Tuy nhiên, thiết bị thứ (2) 

sẽ được cho hộ gia đình mượn theo quy định tại Điều 4. 

  (1) Thiết bị máy tính (bao gồm cả bộ sạc nguồn điện) 

  (2) Bộ định tuyến (kết nối mạng) (bao gồm cả dây cáp) 

  (3) Thiết bị được cho mượn là thiết bị được lắp đặt trong trường học nơi học sinh đang theo học và được 

     bố trí, sắp xếp và quản lý bởi Ủy ban Giáo dục Thành phố Yao. 

(Đối tượng) 

Điều 4: Đối tượng cho mượn bộ thiết bị kết nối mạng và thiết bị máy tính là các em học sinh, nhi đồng 

đã lựa chọn vào mục [Có nguyện vọng mượn] trong [Đơn đồng ý áp dụng việc hỗ trợ môi trường 

công nghệ thông tin ICT cho các em học tập tại nhà] (mẫu phụ lục số 1) (sau đây gọi là Đơn đăng 

ký hay đơn yêu cầu).  

(Đăng ký) 

Điều 5: Người nộp đơn sau khi đồng ý các điều mục lưu ý được quy định riêng thì hãy nộp Đơn đăng 

ký hay đơn yêu cầu cho hiệu trưởng của trường mà học sinh đang theo học. 

2. Khi học sinh chuyển ra khỏi trường mà học sinh đang theo học để đến một trường khác ở Thành phố Yao, thì 

người dùng phải nộp lại mẫu đơn đồng ý chấp thuận cho hiệu trưởng của trường mới. 



(Quyết định và thông báo) 

Điều 6: Về việc khi cho mượn thiết bị kết nối mạng, Hiệu trưởng sẽ kiểm tra khả năng cho mượn dựa trên đơn 

đăng ký đồng ý chấp thuận đã được nộp theo quy định của các điều trước, sau đó nộp một bản sao của mẫu 

đơn đồng ý chấp thuận và "Đơn đăng ký nguyện vọng cho mượn bộ thiết bị kết nối mạng trong trường hợp 

khẩn cấp của dự án hỗ trợ môi trường công nghệ thông tin ICT học tập tại nhà cho trưởng phòng giáo dục. 

2. Trưởng phòng giáo dục sẽ quyết định cho mượn dựa trên đơn yêu cầu đã được hiệu trưởng nộp ở trên và 

thông báo kết quả quyết định cho mượn bộ thiết bị kết nối mạng cho dự án hỗ trợ nghiên cứu môi trường 

công nghệ thông tin học tập tại nhà (mẫu riêng số 2) hoặc thông báo quyết định không thể cho mượn bộ thiết 

bị kết nối mạng cho dự án hỗ trợ nghiên cứu môi trường công nghệ thông tin học tập tại nhà (phụ lục 2 của 

mẫu riêng số 2) cho hiệu trưởng và thông qua hiệu trưởng sẽ thông báo cho người làm đơn về quyết định cho 

mượn hay không thể cho mượn bộ định tuyến kết nối mạng.  

(cho mượn bộ định tuyến kết nối mạng) 

Điều 7: Trưởng phòng giáo dục sẽ cho mượn thiết bị kết nối mạng cho những ai đã nhận được quyết định sử 

dụng theo điều mục trên. 

(kỳ hạn cho mượn và phí cho mượn, v.v.) 

Điều 8: Thời hạn cho mượn thiết bị máy tính là khoảng thời gian học sinh đang theo học tại trường 

trong thành phố Yao. Trong thời gian này, các em có thể mang thiết bị máy tính về nhà để học theo 

chỉ thị của thầy cô Hiệu trưởng. 

2. Thời gian cho mượn bộ thiết bị kết nối mạng là khoảng thời gian học sinh đang theo học tại trường 

trong thành phố Yao cho đến ngày trường chỉ định trong tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, nếu rơi vào 

các mục từ (1) đến (3) của điều 10 thì vui lòng trả lại sớm cho trường.  

3. Thiết bị sẽ được cho mượn miễn phí và tiền cước mạng sẽ do Thành phố Yao phụ trách chi trả. 

(Quản lý thiết bị)  

Điều 9: Hiệu trưởng sẽ quản lý việc ghi chép vào sổ cái cho mượn thiết bị. 

2. Hiệu trưởng trong trường hợp có phát sinh thay đổi về trạng thái cho mượn thì phải ghi chép vào sổ cái cho 

mượn. 

3. Hiệu trưởng phải báo cáo tình hình cho mượn khi Ủy ban giáo dục yêu cầu. 

4. Người dùng phải xử lý thiết bị với sự chăm sóc của người quản lý giỏi. 

5. Người dùng không được sửa đổi hiện trạng của thiết bị (bao gồm cả cài đặt lọc và mật khẩu). 

6. Người dùng không được sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của dự án này, chẳng 

hạn như chuyển nhượng, bán, cho mượn lại hoặc thế chấp thiết bị. 

(Trả lại) 

Điều 10: Học sinh khi chuyển từ trường đang theo học đến một trường khác không phải trường trong thành phố 

Yao hoặc đến một trường trung học cơ sở, một trường giáo dục phổ cập ngoài thành phố Yao, hay khi tốt 

nghiệp ra trường phải trả lại sớm cho Hiệu trưởng nhà trường. 

2. Người dùng đang tiếp nhận việc mượn thiết bị kết nối mạng thì phải nhanh chóng trả lại cho hiệu trưởng 



trong trường hợp tại nhà đã lắp đặt được mạng Internet. Trong trường hợp này, nếu thiết bị không được trả 

lại sớm thì hiệu trưởng sẽ thúc giục việc trả lại. 

3. Người sử dụng phải nhanh chóng trả lại thiết bị cho hiệu trưởng khi có yêu cầu trả lại đặc biệt đến từ hiệu 

trưởng. Ngoài ra, nếu quý vị có nhu cầu mượn lại sau khi nhận được yêu cầu trả lại, thì quý vị cần phải nộp 

lại đơn đồng ý cho hiệu trưởng. 

4. Hiệu trưởng sẽ kiểm tra thiết bị đã trả lại so với nội dung của sổ cái cho mượn và nếu xác nhận xong thì ghi 

ngày kết thúc vào sổ cái cho mượn. 

5. Hiệu trưởng sau khi thực hiện việc xác nhận về tình trạng hư hỏng của thiết bị được trả lại, v.v. thì nhanh 

chóng trả lại bộ thiết bị kết nối mạng cho Ủy ban Giáo dục. 

(Thông báo về những thay đổi trong các mục của đơn) 

Điều 11: Khi bất kỳ mục nào sau đây được áp dụng, người dùng phải ghi chép ngay điều đó vào biểu mẫu đồng 

ý sử dụng dự án hỗ trợ môi trường công nghệ thông tin học tập tại nhà (thông báo thay đổi) (Phụ lục số 3 

theo mẫu) rồi trình cho hiệu trưởng. 

  (1) Khi có sự thay đổi về địa chỉ (chỉ trong trường hợp thay đổi trường) trong các mục yêu cầu khác. 

  (2) Khi không còn thuộc đối tượng được quy định tại Điều 4. 

  (3) Khi từ chối sử dụng thiết bị vì những lý do khác ngoài các mục ở trên. 

(Ngừng sử dụng) 

Điều 12: Hiệu trưởng sẽ yêu cầu trả lại thiết bị ngay lập tức nếu người sử dụng vi phạm các quy định của đề 

cương này. 

2. Hiệu trưởng sẽ yêu cầu trả lại thiết bị ngay lập tức khi có thông báo theo các quy định tại mục 2 hoặc mục 3 

của điều kiện trên. 

3. Nếu bộ định tuyến kết nối mạng được trả lại theo mục 1 hoặc mục 2 của điều này thì hiệu trưởng phải nhanh 

chóng gửi lại bộ định tuyến cho văn phòng Ủy ban giáo dục. 

(Hư hỏng hoặc mất mát, v.v.)  

Điều 13: Nếu người dùng làm hỏng, làm hư hại hoặc làm mất thiết bị thì ngay lập tức phải liên hệ với nhà trường 

và báo cáo hư hại trong thiết bị của học sinh, v.v. và phải nộp bản tường trình hư hỏng của thiết bị máy tính 

của học sinh (Mẫu số 4) hoặc báo cáo hư hỏng, mất mát (Mẫu số 4-2) cho hiệu trưởng. 

2. Khi hiệu trưởng nhận được thông báo nêu trên, thì phải sao lưu lại và báo cáo sớm về lỗi thiết bị của học sinh, 

v.v. ( Phụ lục số 4) hoặc báo cáo hư hỏng / mất mát của Thiết bị, v.v ... (Phụ lục số 4, mẫu 2) cho văn phòng 

Ủy ban Giáo dục  

(Khác) 

Điều 14: Ngoài những điều được quy định trong đề cương này, những điều cần thiết sẽ được quy định riêng. 

Các Điều khoản Bổ sung 

1.  Đề mục này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2021 

2.  Đề cương này sẽ được thực hiện kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2021. 


