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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:          /MTTQ-BTT 
V/v triển khai tuyên truyền hưởng ứng 

Kế hoạch thực hiện “Đề án xây dựng xã 
hội học tập giai đoạn 2021 - 2030  

trên địa bàn tỉnh Nghệ An”  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghệ An, ngày        tháng 3  năm 2022 

 
Kính gửi:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

                                                           các huyện, thành phố, thị xã 
 

Nhằm hưởng ứng Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thành phố, thị xã triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã 

và các thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền phổ biến Kế hoạch thực hiện 

Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ 2021 - 2030 trến địa bàn tỉnh Nghệ An 

tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 trong cán bộ, đoàn viên và các 

tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây 

dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập sâu rộng, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh” trên địa bàn sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội của địa phương từ nay đến năm 2030. 

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền mở 

các chuyên mục và tăng thời lượng phát thanh, truyền hình và các tin, bài trên hệ 

thống truyền thông của huyện trong việc tuyên truyền Đề án “Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021 - 2030” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân 

rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là những cách làm hay, 

sáng tạo, những gương học sinh vượt khó học giỏi, cũng như các cá nhân, tổ chức 

triển khai tốt trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 
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tập; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động 

“chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. 

(Gửi kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND 

tỉnh). 

Nhận được Công văn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh; 
- BTT MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các ban, Vp MTTQ tỉnh; 
- Lưu: VT, Ban TC-TG. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 

Trương Thiết Hùng 
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