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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN  LÝ NHÂN 
 

Số: 140 /UBND-KH 
V/v vận động ủng hộ 

 Quỹ khuyến học 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                

Lý nhân, ngày  01  tháng 3 năm 2019 

 
                                                                                            

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện; 

- Giám đốc các doanh nghiệp; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập. 

Trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; huy 

động mọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, sự đóng góp của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân để khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh, 

sinh viên học giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và học sinh nghèo 

có nguy cơ bỏ học; do đó đã góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả quan trọng. Để tiếp tục vận động 

ủng hộ Quỹ Khuyến học năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đối với cấp huyện 

 a, Đối tượng vận động: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị của huyện, của tỉnh và 

của Trung ương đóng trên địa bàn huyện, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. 

 b, Mức vận động: Mỗi người ủng hộ một ngày lương kể cả phụ cấp (cách 

tính lấy tổng số lương và phụ cấp chia cho 30 ngày). 

 c, Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2019. 

 Số tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị được nộp về tài khoản của Quỹ 

Khuyến học huyện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Lý Nhân số 2905201000738 hoặc nộp trực tiếp tại Hội Khuyến học huyện (qua 

cơ quan Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện). 

2. Đối với cấp xã 

 a, Đối tượng vận động: Cán bộ, công chức và người lao động; cán bộ hưu 

trí, mất sức; người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các nhà hảo tâm, các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn; các hội viên, đoàn viên và nhân dân. 
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 b, Mức vận động: Đối với cán bộ, công chức và người lao động; người 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi người ủng hộ một ngày lương kể cả phụ 

cấp (cách tính lấy tổng số lương và phụ cấp chia cho 30 ngày). Đối tượng khác 

các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế để vận động. 

 c, Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2019. 

 Số tiền ủng hộ của các xã, thị trấn để lại tại Quỹ Khuyến học của địa phương. 

3. Giao Hội Khuyến học huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động để hoàn thành chỉ tiêu ủng hộ. Thường xuyên 

cập nhật số tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và báo cáo kết quả 

thực hiện theo từng tuần với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện. 

 Nhận được Công văn này, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường THPT và 

Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ 

đạo thực hiện tốt việc vận động ủng hộ Quỹ khuyến học./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; (để p/hợp chỉ đạo) 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
Trịnh Thế Mạnh 
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