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Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

   đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng tỉnh, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai và 

thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội khuyến 

học các cấp; chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp 

được đông đảo hội viên; hoạt động của hội đã từng bước gắn với các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 11.078 

tổ chức hội(1), 236.139 hội viên, đạt 22,91% dân số toàn tỉnh. Các tổ chức hội hoạt 

động đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích, ngày càng khẳng định vai trò, 

trách nhiệm trước cộng đồng, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tham 

gia vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong 

trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, đất nước, nhất là học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập... 

góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo 

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 

các cấp hội đã phát huy tốt vai trò, tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ nhiều 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vận động 

hỗ trợ thiết bị học tập để các em học sinh có điều kiện tham gia học trực tuyến.  

Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa 

bàn tỉnh còn một số hạn chế như: Hoạt động khuyến học, khuyến tài chưa đồng 

đều giữa các địa phương, đơn vị; chưa khai thác và phát huy tối đa nguồn lực ủng 

hộ quỹ khuyến học, khuyến tài; kết quả xây dựng các gia đình hiếu học, các danh 

hiệu khuyến học, mô hình học tập suốt đời chưa thật sự bền vững, chất lượng chưa 

cao; một số ủy viên ban chấp hành hội ở các cấp chưa thật sự tâm huyết với công 

tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; sự liên kết, phối hợp với các 

                                           
(1) Gồm: 115 hội cơ sở (106 xã, phường, thị trấn, 09 trường học); 1.138 chi hội (641 chi hội ấp, 115 chi hội khóm; 

382 trường học); 9.071 tổ khuyến học và 754 ban khuyến học (553 ban khuyến học cơ quan; 07 ban khuyến học đơn 

vị sản xuất kinh doanh và 194 ban khuyến học trong các cơ sở tôn giáo). 
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ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; việc sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân 

rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả chưa được thực hiện thường xuyên. 

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh ngày 

càng phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn 

thể, nhất là các cấp hội khuyến học tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, 

các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 

tình hình mới; quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt các quan điểm, chủ 

trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành 

trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

2. Phát huy vai trò hội khuyến học các cấp, thực hiện vai trò nòng cốt trong 

phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; không ngừng nâng 

cao trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc vận động, liên kết, phối hợp với các 

tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập. Thực hiện linh hoạt, hài hòa giữa khuyến học và khuyến tài. Thường 

xuyên phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động 

vận động, quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tổ chức đánh giá đúng 

thực chất các danh hiệu học tập; nhân rộng mô hình nhận nuôi, đỡ đầu học sinh 

nghèo hiếu học. 

3. Đổi mới mạnh mẽ để hoạt động của hội đi vào chiều sâu, đa dạng, chất 

lượng và thiết thực, đặc biệt là công tác vận động tuyên truyền, giải thích cho nhân 

dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục phát triển tổ chức hội, hội viên vững mạnh và 

vận động đông đảo nhân dân trong cộng đồng dân cư, ấp, tổ dân phố, nhà trường, 

cơ quan, doanh nghiệp tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập, nhất là khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn. 

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội, đặc biệt là 

các cơ quan quản lý lĩnh vực hoạt động của hội được giao phụ trách, quản lý tổ 

chức hoạt động, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hội hoạt động hiệu quả thiết thực đúng tôn chỉ, mục đích, 

Điều lệ Hội và quy định của pháp luật. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ 

xấu lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội chống phá Đảng, Nhà nước, làm tổn hại 

đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức 
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chính trị - xã hội, hội khuyến học, nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường và xã 

hội trong giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. 

5. Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển giáo dục và đào 

tạo. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp 

nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Khuyến khích phát triển các loại hình 

giáo dục ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội hóa về giáo dục, đặc biệt là cấp 

học mầm non. Tổ chức các lớp tập huấn cho người làm công tác khuyến học ở xã, 

phường, thị trấn, ấp, khóm, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự…; tổ 

chức hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các cơ sở giáo dục trong 

toàn tỉnh.  

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý 

nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, khơi dậy ý chí tự 

cường, tự tôn dân tộc, trách nhiệm tự học của mỗi người, nâng cao nhận thức sâu 

sắc về “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” với quan điểm 

“Học không bao giờ cùng” theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, thường xuyên phối hợp với Hội Khuyến 

học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức, triển khai thực hiện đúng chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập trên địa bàn tỉnh. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện ở các 

cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo. 

Công văn triển khai, phổ biến đến chi bộ. 

 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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