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  Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 
 

 

 Hội khuyến học huyện Nguyên Bình được thành lập ngày 15/10/2001,   

đến nay đã có 17/17 xã và thị trấn có tổ chức Hội, có 189 chi hội với 11.008 hội 

viên tham gia và thành lập được 17 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị 

trấn. Từ khi Hội được thành lập và đi vào hoạt động, Hội đã có những hoạt động 

tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong 

năm học 2021-2022, Hội Khuyến học huyện đã động viên, hỗ trợ được: 

 1) Trao học bổng “ Tiếp sức em đến trường”, học bổng “ Tiếp sức mùa 

thi” 241 suất với số tiền là 53.000.000,đ. 

 2) Thưởng cho học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, Giáo viên đạt giáo viên 

dạy giỏi , giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh xuất sắc cả năm với số 

tiền là 45.660.000,đ. 

 3) Hỗ trợ cho 1 học sinh nghèo đỗ thẳng đại học với số tiền là 500.000,đ. 

 Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động hỗ trợ của Hội khuyến học hướng về 

học sinh ở vùng sâu, vùng  xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ cho việc 

triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong 

gia đình, dòng họ, cộng đồng, đợn vị giai đoạn 2021-2030” và “ Xây dựng mô 

hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; tổ chức vinh danh, khen thưởng 

các mô hình học tập tiêu biểu… 

 Để có được những kết quả như trên, về kinh phí hoàn toàn do sự  đóng 

góp, ủng hộ tích cực của các cơ quan, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, các hợp tác 

xã, các nhà Hảo tâm...  

Năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng 

hộ, đóng góp của các cán bộ, công chức, người lao động, các nhà hảo tâm và 

toàn thể nhân dân trong huyện "Vì sự nghiệp giáo dục" để Hội khuyến học 

huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ học sinh các vùng đặc biệt khó 

khăn nhằm nâng cao cả về số lượng, chất lượng dạy và học trong những năm tới. 
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 Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về: 

 - Hội khuyến học huyện - Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện 

Nguyên Bình, Cao Bằng. Điện thoại liên hệ: 0206 3872 205. 

 - Số tài khoản tiền gửi: 83072110203 tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Nguyên Bình. 

Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình xin chân thành cảm ơn./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Hiển Hòa 
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