
 

BAN CHỈ ĐẠO TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC LỄ 

TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC, HỌC SINH 

CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

 Được sự thống nhất của Hội khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc, thường trực 

Đảng uỷ. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại Nhà văn hóa xã Hàm Chính, Ban chỉ đạo 

tiếp bước đến trường xã phối hợp với các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương 

trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn đang học ở các trường Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn xã Hàm Chính. Về 

dự buổi lễ trao học bổng lần này, về phia Hội khuyến học huyện có đồng chí Nguyễn 

Thành Hiếu, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc; cùng dự phía lãnh đạo địa 

phương có đồng chí La Anh Khoa, phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân, kiêm trưởng “Ban chỉ đạo tiếp bước cho em đến trường”; có các đồng chí 

Đại diên cho Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban ngành đoàn thể 

trong xã, các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương và đặc biệt là có 72 em học 

sinh được nhận học bổng trong đợt này ở 3 trường Tiểu học và 1 trường Trung học cơ sở. 

 Sau thời gian triển khai kế hoạch vận động các mạnh thường quân, các đoàn thể 

chính trị, các đoàn thể ở thôn như: chi Hội Cựu chiến binh, chi Hội phụ nữ. Những xuất 

học bổng trị giá 1 triệu đồng, 700 nghìn đồng và 500 nghìn đồng đã trao tận tay đến 72 

em học sinh, ngoài ra các mạnh thường quân đã tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 em học sinh và 

các mạnh thường quân đã tặng 1500 quyển vở cho Hội khuyến học xã. Tổng tất cả các 

xuất học bổng gồm tiền mặt, xe đạp và vở được trao tặng cho các em học sinh đợt này 

tổng trị giá 93 triệu 400 nghìn đồng.  

 Trao những xuất học bổng đã trao đến tay gia đình và bản thân các em học sinh. 

Qua đó, Ban chỉ đạo xã nhìn thấy các em học sinh rất vui và đầy xúc động trước việc làm 

thường niên của Ban chỉ đạo tiếp bước đến trường xã nhà và xúc động trước nghĩa cử 

cao đẹp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Mong 

muốn chương trình này tiếp tục duy trì lâu dài về sau này. 

 Đây là việc làm thường xuyên mà Bản chỉ đạo tiếp bước đến trường tổ chức vào 

tháng tám hàng năm. Những phần quà tuy không lớn nhưng cũng ít nhiều giúp cho các 

em có thêm điều kiện mua đồ dùng học tập chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm học mới 

2022 – 2023. Chung tay cùng địa phương đạt chỉ tiêu giảm nghèo và “Ban chỉ đạo tiếp 

bước cho em đến trường” đề ra mục tiêu không có trường hợp học sinh nào bỏ học do 

khó khăn thiếu đồ dùng học tập và góp phần cùng địa phương đạt chỉ tiêu giáo dục trong 

năm 2022 và những năm tiếp theo. 

    Nguồn tin: Nguyễn Anh Trí 



 

 

 

 

 


