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Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả; Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã có nhiều 
cố gắng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà 
hảo tâm ủng hộ Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” hàng chục tỷ 
đồng (từ năm 2011- 2014 đã vận động được 84,67 tỷ đồng)... Nhờ đó, đã giúp đỡ 
cho hàng vạn học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học 
giữa chừng được tiếp tục đến trường, góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo 
bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong xã hội 
nhằm xây dựng nguồn Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” ở một 
số địa phương, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Việc phát hiện, giúp đỡ các em 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học giữa chừng chưa 
được quan tâm đúng mức; số lượng và mức cấp học bổng cho các em còn thấp 
so với nhu cầu thực tế trong xã hội. Việc theo dõi các em tiếp tục vươn lên trong 
học tập,  nhất là  sau khi  được hỗ trợ, cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến 
trường” cho đến khi ra trường chưa được chú trọng; một số địa phương, đơn vị 
chưa  hiểu  rõ  mục đích  ý nghĩa của cuộc vận động  nên chưa thường xuyên tổ 
chức, triển khai thực hiện.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa được quan tâm 
đúng mức; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thật sự đồng bộ; vai trò, hiệu quả hoạt động 
của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" cấp huyện, xã 
còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” 
trong thời gian đến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập 
trung thực hiện tốt một số việc sau:

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/

1- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thể các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt trong cán bộ, đảng 
viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa 
cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” để góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm và tích cực tham gia cuộc vận động.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban Chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường” ở cấp huyện, cấp xã.

 2-  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo 
cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” các cấp triển khai thực hiện tốt 
cuộc vận động và hướng dẫn, phối hợp kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ khuyến 
học “Tiếp bước cho em đến trường” theo đúng quy định.

3-  Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước 
cho em đến trường” các cấp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác 
tham mưu, triển khai thực hiện cuộc vận động ở cấp mình. Trong đó, chú ý đổi mới 
công tác  phối  hợp tuyên truyền,  vận động;  phối  hợp tốt  với  chính quyền địa 
phương và các trường học để theo dõi, nắm số lượng các em học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để xem xét, đề xuất hỗ trợ, cấp học bổng 
kịp thời; đồng thời, theo dõi quá trình phấn đấu vươn lên của các em, nhất là sau 
khi được hỗ trợ, cấp học bổng cho đến khi ra trường; phối hợp hướng dẫn và 
thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra công tác xét cấp học bổng, công tác quản lý, sử 
dụng Quỹ khuyến học theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

4- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh 
tăng cường hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp triển khai thực 
hiện cuộc vận động có kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn 
viên, hội viên làm nòng cốt vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. 

5-  Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Công văn này; 
thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận: Nơi   nhận:  

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em 

đến trường” tỉnh; Mặt trận Tổ quốc việt nam và 
các các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

              (đã ký, đóng dấu)

Dương Văn An
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