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KẾ HOẠCH 

Tổ chức vận động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH - UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 14/CV-HKH ngày 20/9/2022 của Hội khuyến học 

huyện Bạch Thông về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn ban hành Kế hoạch tổ chức vận động hưởng ứng 

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn xã như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong nhân dân, nâng cao 

nhận thức của người dân đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy 

động sự quan tâm của chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022  phải đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, có sự quan tâm và thu hút được sự tham gia tích cực của chính 

quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Đối tượng vận động 

Cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và nhân 

dân trong toàn xã. 

2. Mức vận động đóng góp 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức vận động đóng góp từ 30.000đ trở lên. 

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn vận động đóng góp từ 

100.000đ trở lên. 

Đối với các hộ gia đình phát huy truyền thống cách mạng, học tập suốt đời trên 

tinh thần hưởng ứng đóng góp. 

3. Thời gian vận động 

Bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 



        - Ban Khuyến học cơ quan, 2 nhà trường triển khai kế hoạch vận động đến cán 

bộ công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập 

suốt đời, quyên góp và ủng hộ quỹ Khuyến học và lập danh sách tiền ủng hộ quỹ 

Khuyến học. 

       - Các Trưởng thôn và chi hội trưởng triển khai kế hoạch vận động đến nhân dân 

trong thôn và tùy mức ủng hộ của người dân cho quỹ Khuyến học xã. 

       - Thường trực Hội khuyến học xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các tổ 

chức xã hội tuyên truyền hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ quỹ khuyến học, tổng hợp số 

tiền quyên góp, ủng hộ quỹ báo cáo gửi cấp trên. Gửi trực tiếp cho (Ông Đinh Văn 

Du, Chủ tịch Hội khuyến học xã SĐT 0399 333 277) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức vận động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời của 

Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- TT Đảng ủy (b/c); 
- TT HĐND xã (b/c); 
- MTTQ và các đoàn thể; 
- Các cán, bộ công chức xã. 
- 2 Trường học; 
Gửi bản giấy: 
- Các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 
- Các ông,bà trưởng thôn (thông báo); 
- Lưu VP. 
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