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KẾ HOẠCH
Triển khai Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2020 

-----

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh 
và Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước 
cho em đến trường” ở huyện. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến 
trường” huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” nhằm 
vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm và toàn xã hội 
cùng chung tay góp sức giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 
có nguy cơ bỏ học trong huyện.

- Tổ chức vận động quỹ đạt kế hoạch đề ra và thực hiện việc xét, cấp học 
bổng cho học sinh, sinh viên kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy chế. Kiểm tra đôn 
đốc việc xét, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên; công tác quản lý, sử dụng Quỹ 
Khuyến học bảo đảm, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, tiêu 
cực.

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động  “Tiếp 
bước cho em đến trường” đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Hội viên và nhân 
dân.  Trong  đó,  tập  trung  tuyên  truyền,  quán  triệt,  thực  hiện  Công  văn  1958-
CV/TU, ngày 08/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn 481-CV/HU, 
ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Thông tin đầy đủ, kịp thời kết quả ủng hộ Cuộc vận động “Tiếp bước cho 
em đến trường” của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, kết quả 
quản lý, sử dụng nguồn quỹ; hiệu quả cấp học bổng cho đối tượng là học sinh, sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học ở địa phương.



- Thông qua công tác tuyên truyền, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức 
việc tham gia ủng hộ Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” có ý nghĩa 
thiết thực, là đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo con người; đầu tư phát triển xóa 
đói giảm nghèo. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái 
trong cộng đồng, để vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các 
tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ cuộc vận động.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; phát huy vai trò trách nhiệm của các 
thành viên Ban Chỉ đạo.

- Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện cuộc 
vận động“Tiếp bước cho em đến trường”ở địa bàn phụ trách; nhất là ở những nơi 
hoạt động kém hiệu quả; chú ý công tác vận động Quỹ và cấp học bổng đạt chỉ 
tiêu, nhiệm vụ giao.

- Khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong năm 2019, nhất là vận động tiền 
mặt nhập tài khoản, việc thực hiện: về quản lý, sử dụng nguồn quỹ; việc lập thủ 
tục, hồ sơ xét cấp học bổng, việc theo dõi, phát hiện, hỗ trợ kịp thời đối với học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

3. Vận động xây dựng quỹ cấp huyện và xã, thị trấn.

Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức vận động quỹ phù hợp với 
tình hình cụ thể ở từng địa phương, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo kế 
hoạch đã phân bổ; tiền mặt nhập tài khoản; số suất học bổng “Tiếp bước cho em 
đến trường”.

4. Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2011- 2020) Cuộc vận 
động “Tiếp bước cho em đến trường”.

- Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công các thành viên 
chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ tốt cho buổi hội nghị nêu trên. Dự kiến tổ 
chức hội nghị vào quý III/2020.

5. Về cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, học tập đạt từ khá, giỏi.



- Đối với cấp huyện: Vận động tiền mặt nhập tài khoản, đạt từ 400 triệu trở 
lên, xét cấp học bổng đạt 80 suất, mỗi suất 2 triệu đồng, phân cho 2 đợt (đợt 1 từ 
tháng 3 - 4/2020. Đợt 2 từ tháng 8 – 9/2020) cho học sinh THCS.

- Đối với cấp xã, thị trấn: Vận động tiền mặt nhập tài khoản 870 triệu đồng 
trở lên, cấp học bổng  đạt 173 suất, mỗi suất 1 triệu đồng, tùy vào điều kiện cụ thể; 
có thể cấp 1 hoặc 2 đợt trong năm cho học sinh cấp tiểu học.

Cụ thể tiền mặt nhập tài khoản vàphân bổ số lượng học sinh:

T
T ĐƠN VỊ

Vận động tiền 
mặt nhập tài 

khoản

Cấp 
huyện
2 triệu 
/suất

Cấp học 
bổng cấp 

xã
1 triệu/ 

suất

Ghi 
chú

1 Hội Khuyến học huyện 400.000.000đ Suất Suất

2 Xã Hồng Liêm 50.000.000đ 5 10
3 Xã Hồng Sơn 60.000.000đ 6 12
4 Xã Hàm Đức 60.000.000đ 6 12
5 TT Phú Long 60.000.000đ 6 12
6 Xã Hàm Thắng 60.000.000đ 6 12
7 Xã Hàm Hiệp 60.000.000đ 5 12
8 Xã Hàm Liêm 60.000.000đ 5 12
9 Xã Hàm Chính 60.000.000đ 6 12
10 TT Ma Lâm 60.000.000đ 6 12
11 Xã Thuận Minh 50.000.000đ 5 10
12 Xã Thuận Hòa 50.000.000đ 5 10
13 Xã Hàm Phú 60.000.000đ 5 12
14 Xã Hàm Trí 50.000.000đ 5 10
15 Xã Đa Mi 40.000.000đ 3 8
16 Xã Đông Giang 30.000.000đ 2 5
17 Xã Đông Tiến 30.000.000đ 2 5
18 Xã La Dạ 30.000.000đ 2 5

Cộng: 1.270.000.000đ 80 suất 173 suất

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:



- Hội Khuyến học tham mưu Ban Chỉ đạo về xây dựng kế hoạch, tổ chức 
vận động Quỹ“Tiếp bước cho em đến trường”. Đôn đốc thực hiện kế hoạch vận 
động quỹ, xét cấp học bổng đạt chất lượng.

- Đề nghị cấp ủy xã, thị trấn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương mình, nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc 
vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2020.

                                                                                 
Nơi nhận:                                                                           ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ 
-Ban Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo);                                                                                   Kiêm
-Thường trực BCĐ “TBCEĐT” tỉnh (báo cáo);                                   TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
-Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
-Thường trực HĐND – UBND huyện;
-UBMTTQVN huyện;                                                                                         
-Các đ/c thành viên BCĐ;                                                                                         
-Đảng ủy xã, thị trấn;                                                                                            Cao Văn Bảy
-Hội Khuyến học xã, thị trấn;
-Lưu BCĐ. NHIÊN-55
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