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THÔNG TRI 
về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026

Phong trào hiếu học, khuyến học của nhân dân Tam Dương đã có từ lâu. Trong 
nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, ƯBND 
huyện, cấp ủy và chính quyền địa phương, sự ủng hộ của Mặt trận Tố quốc, các tô 
chức chính trị - xã hội và Nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập trên địa bàn huyện Tam Dương được quan tâm, duy trì thường xuyên, có 
tác động lớn đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện 
Thông tri số 22-TT/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về 
việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 11 -CT/TW 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, cấp ủy, chính 
quyền các cấp đã nhận thức rõ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 
tập là chủ trương của Đảng, nhà nước, việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của các cấp ủy đảng 
và của cả xã hội.

Thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Hướng dẫn của Trung ương 
Hội, năm 2021 là năm các cấp Hội Khuyến học trong huyện tiến hành Đại hội lần 
thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 31/5/2021 của 
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo to chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026, để Đại hội Hội Khuyến học lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp 
thành công tốt đẹp Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, 
các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đại hội Khuyến học các cấp phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vai trò 
quản lý nhà nước của ủ y  ban nhân dân các cấp, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ 
động sáng tạo của các cấp Hội Khuyến học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán 
bộ, hội viên; xác định công tác chuấn bị, tổ chức Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm, 
quan trọng nhất của các cấp Hội Khuyến học trong năm 2021.

2. Đôi mới đế Đại hội thực sự là diễn đàn của hội viên; việc tổ chức phải đảm 
bảo đoàn kêt, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương 
hình thức, đặc biệt là thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Báo 
cáo Tống kết nhiệm kỳ 2016-2021 cần đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết
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của Đại hội Hội Khuyến học các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó rút ra bài học 
kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo và hoạt động Hội; xây dựng mục tiêu phương 
hướng, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong 
nhiệm kỳ mới; tạo tiền đề cho phong trào Khuyến học trong huyện tiếp tục phát triển 
đúng định hướng, hồ trợ đắc lực cho ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện đổi mới 
căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 66-CTr/TU 
ngày 27/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp 
nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và phát triến kinh tế - xã hội của huyện.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nhân sự của Hội, bố trí cán bộ có phẩm chất 
đạo đức tốt, tâm huyết với công tác Hội; có tri thức, uy tín và năng lực vận động 
quần chúng, xây dựng phong trào; có sức khỏe và điều kiện công tác, cống hiến cho 
Hội đe bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội; xây dựng cơ cấu, số lượng ủy 
viên ban chấp hành, ban thường vụ hợp lý theo hướng mở rộng nhưng thiết thực, 
đảm bảo chất lượng.

4. Hội Khuyến học huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua 
yêu nước trong toàn Hội, tạo sự chuyến biến mới trong nhận thức và hành động về 
việc thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo 
tinh thần Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trước mắt, phát động cán bộ, hội viên, các tố chức chính trị - xã hội, tổ chức 
kinh tế, doanh nghiệp và toàn thế nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua 
“Đấy mạnh học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, hướng tới xây 
dựng xã hội học tập” trước, trong và sau Đại hội, để Đại hội Hội Khuyến học các 
cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ Hội và toàn thể hội viên; 
thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt 
động của các tô chức Hội từ huyện và cơ sở.

5. Các cơ quan trong khối tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cổng 
Thông tin giao tiếp điện tử, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, đài 
phát thanh các xã, thị trấn,... tích cực tuyên truyền sâu rộng về hoạt động của Hội 
Khuyến học các cấp, đặc biệt là truyền thống của Hội Khuyến học Việt nam, truyền 
thống hiếu học của người dân Vĩnh Phúc nói chung và truyền thống hiếu học, phong 
trào khuyến học của Tam Dương nói riêng; vai trò vị trí của Hội Khuyến học, ý 
nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kết quả hoạt 
động của các cấp Hội Khuyến học trong nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm 
vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, 
những tấm gương hiếu học và những mô hình cần nhân rộng.

6. Căn cứ Hướng dẫn của Trung ương Hội, Ban Chấp hành Hội Khuyến học 
huyện khấn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp 
trong huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn Hội cơ sở kiện toàn tổ chức, chuẩn bị
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và tiến hành Đại hội theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Khuyến học 
tỉnh. Hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở trước ngày 15/7/2021, Đại hội cấp 
huyện trước ngày 15/8/2021.

7. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Khuyến học các cấp tổ 
chức thành công Đại hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 -2026, củng cố và xây dựng 
Hội Khuyến học các cấp phát triến vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ trong 
thời kỳ mới, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu 
giúp việc Huyện úy , UBND huyện, Hội Khuyến học huyện theo dõi đôn đốc, tổng 
hợp và báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy kết quả triển khai thực hiện Thông tri.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhân:
- TT Tỉnh ủỵ(b/c),
- Hội Khuyến học tỉnh,
- TTHU, UBND huyện,
- Các ban XDĐ và VPHU,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Hội khuyến học huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu VTHU.

Nguyên Thanh Quang

THƯỜNG VỤ
í THƯ
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