Hải Dương: Hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia xây dựng xã hội học tập

Trong những năm qua, tuổi trẻ Hải Dương đã có những hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy
xã hội học tập trong đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng, góp phần tạo nên những chuyển biến
tích cực, Đoàn thanh niên các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực,
hiệu quả.

Trao học bổng Chào tân sinh viên năm học 2017 - 2018

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò trong công tác xây dựng xã hội học tập, chủ
động phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến
tài; đồng thời tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực
lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong
việc học tập và tham gia xây dựng xã hội học tập. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động công tác Đoàn, Đội
và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã đưa những nội
dung, hoạt động xây dựng xã hội học tập đến với đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi.
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Để khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, công tác, Tỉnh Đoàn chỉ đạo 100%
đoàn trường triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hải Dương” với mục đích giao
lưu, trao học bổng cho các gương tiêu biểu trong học tập, công tác; xây dựng các loại Quỹ “Vì
bạn nghèo”, “Tiếp sức đến trường”... với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng/năm để tuyên dương, trao
học bổng cho đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu niên nhi đồng đạt thành tích cao trong học
tập, có hoàn cảnh khó khăn... Trong năm học 2017 - 2018 toàn tỉnh có 2.384 học sinh, sinh
viên được nhận các giải thưởng, học bổng với tổng trị giá hơn 1.5 tỷ đồng. Cấp tỉnh: tặng 10
suất học bổng cho 10 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Báo Tuổi trẻ TP. Hồ
Chí Minh rà soát sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng “Tiếp sức đến trường ” cho 16
tân sinh viên vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 7 triệu đồng; 01 suất học bổng Canon Chắp
cánh nhân tài trị giá 24 triệu đồng/năm; 14 suất học bổng “Nâng bước sinh viên – Chắp cánh
tương lai” của Báo Tiền Phong mỗi suất trị giá 10 triệu đồng,…
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