
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN Ý YÊN 

 

        Số        /UBND-VP 
 

V/v thành lập Ban Khuyến học 

trong các cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn huyện 

                                                      

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Ý Yên, ngày     tháng  3  năm 2023 

 

                            Kính gửi : Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
           

          Ngày 25/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 387/QĐ-TTg 

về phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" và Quyết định số 677/QĐ-TTg 

ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô 

hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030". 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Xây dựng mô hình Công 

dân học tập giai đoạn 2021 – 2030. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị: 

- Thành lập Ban Khuyến học thực hiện chương trình xây dựng mô hình công 

dân học tập trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, MTTQ và các Đoàn thể 

trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo). 

- Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị bao gồm ít nhất 02 đồng chí, trong đó 

có 01 đồng chí Lãnh đạo cơ quan. 

- Ban Khuyến học có nhiệm vụ thực hiện theo Điều lệ của Hội khuyến học 

Việt Nam, tham mưu trong các hoạt động xây dựng gia đình học tập, xã hội học 

tập. Ban có trách nhiệm tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức, các nhân để xây 

dựng và hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Ban chịu sự lãnh đạo của đơn vị, cơ quan 

trực thuộc. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (để b/c); 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Du 
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