
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:       /KH-UBND Bắc Yên, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

                                 

                                                               KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trong 

ngành giáo dục và đào tạo huyện Bắc Yên 
 

             Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc triển khai chương trình “Điều ước cho em” trên địa bàn tỉnh Sơn 

La; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai Chương 
trình “Điều ước cho em” trong ngành giáo dục và đào tạo huyện, cụ thể như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

          1. Mục đích  

           Hỗ trợ học sinh và các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện để tổ chức bữa ăn cho học sinh, cung cấp 
các nhu cầu thiết yếu cho học sinh khắc phục tình trạng thiếu thốn về trang thiết 

bị học tập, học liệu, đồ dùng, cơ sở vật chất… phục vụ công tác giảng dạy của 
giáo viên, hoạt động của nhà trường.  

           2. Yêu cầu  

            - Chương trình được triển khai rộng rãi, lan tỏa đến các cơ sở giáo dục, 

đặc biệt là các trường vùng cao, vùng xa, các trường Tiểu học, Mầm non có 
nhiều điểm trường lẻ còn thiếu thốn về cơ sở vật chất.  

            - Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, các nguồn lực vận động hỗ trợ đảm bảo 
đúng mục tiêu của chương trình: vừa đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo 
viên, học sinh; vừa tổ chức dạy tốt, học tốt trong các cơ sở giáo dục cần sự hỗ 

trợ.  

            - Huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay của cả cộng đồng, xã 

hội để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ các cơ sở giáo dục khắc phục khó khăn, đảm bảo 
điều kiện tốt hơn để tổ chức hoạt động giáo dục. 

           II. NỘI DUNG  

            1. Triển khai các hoạt động truyền thông về thực trạng khó khăn của các 

cơ sở giáo dục tại huyện Bắc Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài 
phát thanh, đài truyền hình địa phương; góp phần triển khai thành công chương 

trình “Điều ước cho em”.   

            2. Các cơ sở giáo dục cập nhật thông tin về những khó khăn, nhu cầu cần 

hỗ trợ của đơn vị theo địa chỉ tại https://admin/inhandao.vn/auth/login và tài liệu 
đính kèm. Những khó khăn và nhu cầu cần hỗ trợ bao gồm: 

         a. Hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống, thiết bị lọc nước sạch. 
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         b. Nhu cầu hỗ trợ về cơ sở vật chất: (sửa chữa, xây dựng mới nhà vệ sinh, 
điện, nước đối với điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc một số nơi nhà vệ sinh 

xuống cấp nhưng nay chưa có kinh phí sửa chữa, duy tu hoạt động nâng cấp và 
đảo bảo cho việc sinh hoạt của giáo viên,học sinh ). 

         c. Nhu cầu hỗ trợ học sinh ăn trưa (đối với học sinh học 2 buổi /ngày) sách 

vở, đồ dùng học tập cho học sinh.  

          d. Nhu cầu hỗ trợ trang thiết bị bếp ăn (xây dựng bếp, dụng cụ nhà bếp  để 

tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh) 

          đ, Nhu cầu hỗ trợ đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân (quần áo cho học 

sinh), học liệu phục vụ tiếng dân tộc, sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập 
(bút, tẩy, thước....) 

           III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

           1. Các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức Chính trị - Xã hội và các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn huyện triển khai các hoạt động truyền thông về thực trạng 
khó khăn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; cử đầu mối cung cấp thông tin nhu cầu hỗ trợ và hướng dẫn các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc tài trợ các cơ sở giáo dục giải 

quyết các khó khăn, góp phần triển khai thành công Chương trình “Điều ước cho 
em” trên địa bàn huyện.  

            2. Tăng cường công tác truyền thông về Chương trình “Điều ước cho 

em” để giới thiệu về Chương trình và huy động sự chung tay của cộng đồng.  

           3. Tổ chức tiếp nhận thông tin, tổng hợp số liệu của các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn huyện, tiếp nhận kinh phí, cơ sở vật chất, đề xuất các phương án hỗ 
trợ các cơ sở giáo dục.  

           4. Tổ chức các hoạt động nhằm kịp thời tôn vinh các nhà hảo tâm có 
nhiều đóng góp để triển khai hiệu quả Chương trình.  

           5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan tại địa phương để 
triển khai Chương trình đạt mục tiêu đề ra.  

            6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai Chương 
trình. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

           - Tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo về tăng cường công 

tác truyền thông về mục đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình “Điều ước 
cho em”; triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương kịp thời, hiệu quả.  

            - Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban, đơn vị và 
các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện thực hiện công tác truyền thông về mục 

đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình “Điều ước cho em”.  
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            - Cử công chức làm đầu mối hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện cập 
nhật thông tin lên nền tảng Nhân đạo theo tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ: 

https://admin/inhandao.vn/auth/login đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các nội 
dung của Chương trình.  

           - Tổ chức tiếp nhận thông tin, tổng hợp số liệu của các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn huyện; tiếp nhận kinh phí, cơ sở vật chất, tham mưu, đề xuất các 
phương án hỗ trợ các cơ sở giáo dục đảm bảo kịp thời, hợp lí, đúng đối tượng.  

           - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cập nhật các thông tin của đơn vị, nội dung 
của Chương trình “Điều ước cho em” lên hệ thống; tổ chức tiếp nhận, quản lí, 

khai thác các nguồn hỗ trợ đúng mục đích. 

           - Tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm kịp thời tôn vinh các nhà hảo 

tâm có nhiều đóng góp để triển khai hiệu quả Chương trình; công tác kiểm tra, 
đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai Chương trình. 

          2. Trung tâm Truyền thông -Văn hóa huyện 

            Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng, ban, đơn 

vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung về các hoạt 
động của Chương trình “Điều ước cho em” trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

           3. UBND các xã, thị trấn  

            - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương 

trình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.  

            - Cử đầu mối cung cấp thông tin, nhu cầu hỗ trợ; hướng dẫn các cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp quan tâm việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục gặp khó khăn 
trên địa bàn.  

            4. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn  

              - Chủ động cập nhật thông tin lên nền tảng Nhân đạo theo tài liệu 

hướng dẫn tại địa chỉ: https://admin/inhandao.vn/auth/login với các nội dung của 
Chương trình đầy đủ, kịp thời, chính xác.  

              - Thực hiện các hoạt động truyền thông về thực trạng những khó khăn 
của đơn vị và kết quả thực hiện Chương trình “Điều ước cho em” trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, Website của đơn vị. 

              - Cử viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin nhu cầu hỗ trợ cho  công 
chức phụ trách Chương trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc tài trợ cho đơn vị giải 
quyết các khó khăn, góp phần triển khai thành công Chương trình.  

              - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa phương 
để triển khai Chương trình đạt mục tiêu đề ra.  

              - Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai Chương trình tại đơn 
vị; đề nghị tôn vinh các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp để triển khai hiệu quả 

Chương trình tại địa phương, đơn vị.  
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              5. Yêu cầu các phòng, ban thuộc UBND huyện, đề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt 
động truyền thông nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của Chương trình 
trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị và các hình thức phù hợp khác. 

Tham gia giám sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện và giới thiệu, 
kết nối các cơ sở giáo dục khó khăn tham gia Chương trình.  

              6. Chế độ báo cáo hàng năm: 

             Định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch này qua phòng Giáo 

dục và Đào tạo trước ngày 08/12 để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với 
UBND tỉnh và Sở Giáo dục &Đào tạo. 

             Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trong 
ngành Giáo dục và Đào tạo của UBND huyện Bắc Yên. Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Sở GD&ĐT; 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các trường học trên địa bàn huyện; 
- Lưu: VT, Phòng GD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thào A Mua 
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