
 

 

 

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

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP6 Ninh Bình, ngày        tháng       năm 2021 

V/v đẩy mạnh công tác khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2021-2030 

 trên địa bàn tỉnh 

 

 

     

       

Kính gửi:  
 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự tích 

cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng.  

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

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

đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện các nội dung trọng tâm sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kế hoạch 

số 58/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc 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. 

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ 

chức xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân 

tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  

3. Tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp 

phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong ngành giáo dục; đổi mới và đa 

dạng hóa các phương thức giảng dạy và học tập theo hướng tăng cường sử dụng 
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các công nghệ hiện đại để hỗ trợ hoạt động dạy và học. Nghiên cứu áp dụng các 

mô hình quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận công nghệ, quản lý nhà trường 

theo hướng mở, kết nối, dùng chung hạ tầng, cơ sở dữ liệu lớn. 

b) Huy động đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong ngành chủ động, 

tích cực tham gia xây dựng và khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở 

và tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy 

mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn 

nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn đánh giá xếp loại 

Đơn vị học tập cấp tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh giai 

đoạn 2021-2030. 

d) Duy trì, nâng cao tỉ lệ và chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; rà soát, xây dựng các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào xây 

dựng xã hội học tập tại các địa phương.  

đ) Triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc 

thiểu số và miền núi; chú trọng bồi dưỡng kiến thức và tiếng dân tộc thiểu số 

cho cán bộ, công chức, viên chức theo dõi công tác dân tộc và công tác vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng hóa phương 

thức đào tạo dựa theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung 

trình độ quốc gia và thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh các hình thức đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ 

xa, tự học có hướng dẫn để giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, 

người khuyết tật, người nội trợ, người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với giáo dục 

nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. 

b) Xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo, đào tạo lại nghề nghiệp cho 

người lao động trong các doanh nghiệp, công ty; đào tạo nghề gắn với ngành 

nghề truyền thống, gắn với sản xuất, kinh doanh và đào tạo nghề ở nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 

công nhân, người lao động. 

c) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 77/KHUBND 

ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 

28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng 

nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc 

gia trong tình hình mới; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú 

trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động”. 

d) Hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Hội khuyến học 

các cấp tham gia các hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn, 
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người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác trong 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Sở Tài chính 

a) Căn cứ khả năng ngân sách tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 

kinh phí thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

b) Tiếp tục hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ các trung tâm học 

tập cộng đồng theo quy định hiện hành. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông trong tỉnh tăng cường 

thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, 

khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về khuyến học 

khuyến tài; đổi mới công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường 

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

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ý nghĩa, tầm quan trọng của công 

tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

5. Hội Khuyến học tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố các cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Xây dựng và phát triển các mô hình học tập cần học tập suốt đời đáp ứng 

nhu cầu xã hội và phù hợp với quy hoạch của tỉnh đến năm 2030; thực hiện đánh 

giá, xếp loại các mô hình học tập trong xã hội một cách thiết thực, hiệu quả. 

- Triển khai thực hiện các bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập giai 

đoạn 2021 - 2030 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tổ chức sơ kết việc 

triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá mô hình công dân học tập theo hướng 

dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam trong năm 2021, tiếp tục tham mưu thực 

hiện Bộ tiêu chí công dân học tập trong những năm tiếp theo.  

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phong trào 

học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030” theo 

hướng nâng cao chất lượng các mô hình học tập.  

c) Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng 

hoạt động của các tổ chức Hội và hội viên để phát huy vai trò nòng cốt của Hội 

trong phong trào xây dựng xã hội học tập. 

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức thực 

hiện các nội dung về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt 

đời và xây dựng xã hội học tập tại Chỉ thị số 14/CT-TTg và Văn bản này theo 

quy định. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh. 
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b) Tạo điều kiện cho các cá nhân trong cơ quan, đơn vị được tiếp cận với 

các cơ hội học tập; tiếp tục củng cố và phát triển các ban khuyến học, duy trì và 

sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học tại tất cả các cơ quan, đơn vị; đưa nhiệm vụ 

khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập vào nội dung đánh giá thi đua 

hằng năm. 

c) UBND cấp huyện rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030 các cấp tại địa phương; chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, 

đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn một cách thiết 

thực, hiệu quả. Chủ động đăng ký, đề xuất tham gia mạng lưới “Thành phố học 

tập toàn cầu” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 

điều hành. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên 

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

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong toàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả 

với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác. 

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ nêu trên. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị gửi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6. 
       BT_VP6 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Tống Quang Thìn 
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