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KẾ HOẠCH    

Xây dựng xã hội học tập tại 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

Căn cứ Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập. 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/6/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 

10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 

13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Văn bản 1003/UBND-KGVX ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây 

dựng Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tại cơ quan, đơn vị như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng 

xã hội học tập để công chức, viên chức, người lao động (CCVC) nâng cao nhận 

thức về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xã hội 

học tập (XHHT). 

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí 

thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Kết luận 49-KL/TW và Chỉ thị 11-

CT/TW); Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luậnsố 49-KL/TW (Quyết định 489/QĐ-TTg); 

Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 

49-KL/TW (Kế hoạch 115-KH/TU). 

 2. Yêu cầu. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong công 

tác học tập. Xác định xây dựng XHHT là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, 

là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục của cơ quan Ban Quản lý 
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để góp phần nâng cao dân trí và chất lượng đội ngũ CCVC đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh trong tình hình mới, thời kỳ cách mạng công 

nghiệp 4.0.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo từng năm 

và theo giai đoạn. 

II. NỘI DUNG 

 1. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. 

 Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, 

Kết luận số 49-KL/TW, Quyết định số 489/QĐ-TTg và Kế hoạch số 115-

KH/TU trong toàn thể đội ngũ CCVC bằng nhiều hình thức phong phú về sự cần 

thiết, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, xây dựng văn hóa học tập suốt 

đời. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, đồng bộ, 

hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và định hướng, mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ xây dựng XHHT trong những năm tiếp theo theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp có thẩm quyền. 

Đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

phù hợp  như đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, tại các cuộc họp 

giao ban, trong các buổi sinh hoạt đảng, thông qua các hoạt động của Công đoàn 

cơ sở, Chi đoàn thanh niên…  

 Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có đóng góp 

cho sự sự nghiệp giáo dục. Phát huy và nhân rộng những mô hình học tập đạt 

hiệu quả, có hiệu ứng lan truyền cao: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, 

“Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”. Nêu gương những cá nhân, gia đình 

hiếu học, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào xây dựng XHHT. 

2. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời tại Ban Quản lý. 

Hàng năm tổ chức tuần lễ học tập suốt đời và triển khai thực hiện có hiệu 

quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh về giáo dục và đào 

tạo tại cơ quan, đơn vị. 

Phát động và đẩy mạnh CCVC tham gia cuộc vận động “Học tập suốt đời 

trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” bằng nhiều hình thức như: tự học qua 

sách báo, qua Internet, tham gia các lớp bồi dưỡng, tìm hiểu luật pháp, tập huấn để 

nâng cao trình độ chuyên môn... Lồng ghép triển khai công tác khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng XHHT với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ.  

Đưa nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng xã hội học tập vào chương trình công 

tác hàng năm gắn với chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm 

nhằm phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. 

  3. Nâng cao chất lượng, đa dạng các hình học tập, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong đào tạo. 

 Tạo điều kiện về thời gian, công việc cho CCVC tham gia học tập. Tuyên 

truyền, vận động CCVC tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, 
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đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng xã hội hóa; hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học, học trực tuyến… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

chương trình học tập thường xuyên, suốt đời. 

 Thường xuyên thông báo thông tin, đăng tải những tài liệu học tập trên 

Trang thông tin điện tử, hệ thống VNPT-iOffice để CCVC được biết, tham khảo 

và đăng ký học tập. Khuyến khích CCVC tự tìm hiểu, khai thác các nguồn học, 

tư liệu đáng tin cậy trên internet để nâng cao kiến thức cho bản thân. 

Khuyến khích, hỗ trợ CCVC tham gia nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng 

sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng tham mưu. 

 4. Tiếp tục thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với CCVC. 

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, cử CCVC 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, phục vụ công 

việc chuyên môn theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã xây dựng. 

Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với CCVC 

theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp. Khuyến khích CCVC học tập nâng 

cao trình độ; học ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số... Nâng cao tỷ lệ đội 

ngũ tri thức trẻ tại cơ quan, đơn vị. 

 5. Thực hiện cơ chế tài chính đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng XHHT. 

 Phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát quy định thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện 

các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi để tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo 

ra những cơ hội học tập cho mỗi cá nhân. 

 Triển khai thực hiện tốt các chính sách tăng cường huy động và đa dạng 

hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

XHHT. Thực hiện chính sách thu hút đối với người có trình độ chuyên môn cao, 

tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm 

nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng. 

 Là đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với phòng 

chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu tổ chức thực hiện xây dựng các văn 

bản liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT tại cơ 

quan. 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; Cử CCVC 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo tình hình thực tế của cơ quan.  

 Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 
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 2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Quán triệt, tuyên truyền đến CCVC thuộc thẩm quyền quản lý Kết luận số 

49-KL/TW, Chỉ thị số 11-CT/TW, Quyết định số 489/QĐ-TTg, Kế hoạch số 

115-KH/TU và triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. 

Phối hợp với Văn phòng, tạo điều kiện về thời gian, công việc để CCVC 

tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng vị trí việc làm, chức 

danh nghề nghiệp.  

 3. Chi Đoàn Thanh niên CS HCM Ban Quản lý. 

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng XHHT cho đoàn viên, thanh niên trong các phong trào thanh niên tình 

nguyện, phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp…; vận động để gây quỹ hỗ 

trợ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được tham gia học tập vươn lên 

trong cuộc sống.   

Trên đây là Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tại Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK; 

- Chi đoàn TNCSHCM; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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