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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”  
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch 

thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong việc thực hiện đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới 

căn bản; về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển 

nền kinh tế số, xã hội số.  

Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị 

trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và kế hoạch này; 

gắn trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong việc tổ chức thực 

hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.  

Tăng cường và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động toàn ngành trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công 

dân học tập toàn cầu; duy trì và phát huy truyền thống hiếu học; xây dựng môi 

trường học tập suốt đời tại nơi làm việc đáp ứng các yêu cầu về năng suất, hiệu 

quả, chuẩn mực đạo đức và tác phong văn hóa nghề nghiệp. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc 

xây dựng xã hội học tập 

Tổ chức tuyên truyền xây dựng xã hội học tập tại cơ quan, đơn vị, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống iOffice. Hằng năm, tổ chức Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ở cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người công chức, viên chức, 

người lao động, các cấp chính quyền, các cấp ủy về tầm quan trọng của việc học 

tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn phát triển mới của đất 

nước. Xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân 

theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021 - 2030, đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ trong cơ quan, đơn vị.  
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2. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời 

Khuyến khích các phòng, ban, đơn vị thường xuyên đăng tải, cập nhật 

thông tin tài liệu học tập hay, bổ ích trên trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động 

tìm hiểu, khai thác nguồn tài liệu học tập đáng tin cậy để nâng cao kiến thức cho 

bản thân. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức nâng cao 

trình độ sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại cơ quan, đơn vị.  

3. Tổ chức các phong trào, cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời 

Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động toàn ngành xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời 

phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhân rộng và phát huy tính hiệu quả 

của các mô hình: "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng khuyến 

học" với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực.  

Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với 

các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh, của ngành nhằm thúc đẩy việc 

học tập của mỗi cá nhân. Lồng ghép các chuyên đề về xây dựng xã hội học tập 

trong các đợt tập huấn, sinh hoạt chuyên đề hằng năm của cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành 

tích trong công tác xây dựng xã hội học tập; tổ chức xét tặng danh hiệu “Đơn vị 

học tập” cho các cơ quan, đơn vị.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các phòng, ban, đơn vị tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Giao phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện Kế hoạch này và thực hiện chế độ thông tin báo cáo sơ kết, tổng 

kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu theo quy định./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Sở GD&ĐT;          

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                                

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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