
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /KH-UBND       Nguyên Bình, ngày          tháng 8 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Vận động ủng hộ Quỹ khuyến học năm 2022 

 

  

 Thực hiện kế hoạch số 4621/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện kế hoạch số 387-KH/TU ngày 

04 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai thực 

hiện Kết luận số 49-Kl/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư  về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa 

X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập;  

 Để tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ của Hội Khuyến học hướng về học 

sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình xây dựng kế 

hoạch vận động quyên góp, ủng hộ quỹ khuyến học năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn của các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện về công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

 Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, các lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, các Công ty, Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã ... ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ,  khen thưởng 

học sinh ( học viên, sinh viên) nghèo vượt khó hiếu học, học giỏi; giáo viên và học 

sinh ( học viên, sinh viên) đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh; học sinh thi đỗ thẳng vào đại học; công tác khuyến tài của các cơ 

quan, đơn vị; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập của gia đình, 

dòng họ, cộng đồng, đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi 

dững nhân tài cho địa phương, đất nước. 

 Việc tổ chức vận động, quản lý, sử dụng quỹ phải đúng quy chế, thiết thực, 

thể hiện được bản chất nhân đạo, nhân văn, công bằng và phải đạt hiệu quả trong 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

 II. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP; THỜI GIAN 

VẬN ĐỘNG 

 1. Đối tượng vận động và mức đóng góp 
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 -  Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà 

nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan của tỉnh và trung ương 

đóng trên địa bàn huyện; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ xã hưởng 

lương từ ngân sách Nhà nước, mức đóng góp mỗi người một ngày lương (tổng số 

lương thu nhập chia cho 30 ngày trong tháng). 

 -  Cán bộ không chuyên trách, hưởng phụ cấp hàng tháng, mức đóng góp 

mỗi người từ 20.000đ trở lên. 

 -  Các hộ kinh doanh buôn bán, dịch vụ mức đóng tối thiểu là 20.000đ/hộ. 

- Các hộ dân ở thị trấn, hộ dân nông thôn ( các xóm): mức đóng tối thiểu là 

10.000đ/hộ. 

- Các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các nhà hảo tâm đang hoạt động 

trên địa bàn huyện: Tùy lòng hảo tâm. 

 - Riêng đối với ngành giáo dục: Phòng GD&ĐT sẽ thu tiền ủng hộ đối với 

cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc phòng quản lý và nộp vào tài khoản hội khuyến 

học huyện tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nguyên 

Bình.  

 2. Thời gian vận động  

 -  Thời gian vận động: Từ 01/9/2022 đến ngày 15/12/2022. 

 - Số tiền vận động được nộp trực tiếp về Hội khuyến học huyện, tổ dân phố 

3- Thị trấn Nguyên Bình hoặc chuyển vào tài khoản số: 83072110203 tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nguyên Bình. 

 * Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các 

doanh nghiệp, công ty TNHH, Hợp tác xã, cá nhân nếu nộp tiền bằng hình thức 

chuyển khoản thì vẫn gửi bản phô tô chứng từ chuyển khoản cho Hội khuyến học 

huyện để tiện theo dõi. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo 

Chi hội khuyến tại đơn vị phối hợp với các xóm,tổ dân phố vận động thu nộp quỹ  

khuyến học năm 2022 theo kế hoạch.  

 2. Quy định trích nộp quỹ: 

- Hội khuyến học các xã, thị trấn vận động được quỹ để lại 100% số tiền thu 

được chi cho hoạt động khuyến học của cấp mình. 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan thuộc Tỉnh và 

Trung ương quản lý đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm nộp về Quỹ Khuyến 

học huyện. Hội Khuyến học huyện sẽ trích 15% của tổng số tiền thu được cho các 

Chi hội khuyến học trực thuộc huyện hội để hoạt động. 
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- Riêng số tiền thu được của ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học 

huyện trích 50% chuyển cho Hội Khuyến học các xã, thị trấn để bổ sung kinh phí 

hoạt động. 

 3. Các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp cho quỹ cấp 

nào thì quỹ cấp đó nhận. 

 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện đưa tin cuộc vận động đóng 

góp quỹ khuyến học.  

 Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và đây là một tiêu chí thi 

đua để bình xét cuối năm. UBND huyện giao cho Hội khuyến học huyện theo dõi, 

tổng hợp báo cáo gửi hội đồng thi đua khen thưởng huyện./. 

Nơi nhận:     
- Hội khuyến học tỉnh;    

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện;   

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội khuyến học các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, HTX; CTTNHH; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, HKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Hiển Hòa 
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