
 

 
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn  

2021-2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3727/KH-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây viết tắt là Kế 

hoạch số 3727/KH-UBND) và Công văn số 881/SGD&ĐT-ĐTBD ngày 23 

tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng về việc triển khai 

Kế hoạch thực hiện “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện với những nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo cơ hội và điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động của 

Sở được học tập thường xuyên, học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học 

tập; 

- Duy trì và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ và cộng 

đồng; xây dựng môi trường học tập suốt đời tại nơi làm việc đáp ứng yêu cầu về 

năng suất, hiệu quả, chuẩn mực đạo đức tác phong văn hóa nghề nghiệp. 

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Tỉnh giao tại Kế hoạch số 

3727/KH-UBND. 

2. Yêu cầu 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tạo cơ hội học tập công 

bằng và điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, lao động thuộc quyền quản 

lý được tham gia học tập. 

- Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, linh 

hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; có sự phối hợp tích 

cực, đồng bộ, thống nhất giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ 

quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã hội học tập. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng đơn vị học tập, xã hội 

học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi công chức, viên chức đều có cơ hội bình 

đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, hiện đại với 

nhiều mô hình, phương thức, trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển 

nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu đến năm 2025:  40% công chức, viên chức, người lao động đạt 

danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b) Mục tiêu đến năm 2030:  60% công chức, viên chức, người lao động đạt 

danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

c) Sở phấn đấu hàng năm được công nhận xếp loại đơn vị học tập loại tốt. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học 

tập 

a) Tăng cường công tác tuyên truyển, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

công chức, viên chức, người lao động của Sở 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; về ý nghĩa, tầm quan trọng học tập suốt đời, 

xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng trong cơ quan, đơn vị, thông qua các cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. 

b) Tổ chức triển khai có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (từ 

01/10 đến 07/10) hàng năm; Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (ngày 21/4 

hàng năm).  

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

lao động trong cơ quan 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 Kết luận số 

49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị           

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”. 

d) Nhân rộng, lan tỏa và phát huy hiệu quả mô hình “Đơn vị học tập” với 

nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. 

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 

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng 

cao năng lực hoạt động của cơ quan, đơn vị 



3 

 

- Tiếp tục cử công chức, viên chức (CCVC) tham gia các hình thức đào tạo 

vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn để CCVC dễ dàng tiếp cận 

với giáo dục nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện 

chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị. 

b) Tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên mạng xã 

hội Facebook, Zalo, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Công chức 

được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính cần tận tình hướng 

dẫn cá nhân, tổ chức trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực của Sở được giao quản lý, phụ trách. 

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

a) Tăng cường vận động, khuyến khích công chức, viên chức, lao động  

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. 

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

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đơn vị học tập, gắn kết chặt chẽ và 

hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác từ đó góp phần thúc 

đẩy việc học tập trong mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. 

c) Vận động sự tham gia phối hợp của các doanh nghiệp để triển khai hiệu 

quả các phong trào, hoạt động thúc đẩy tự học, học thường xuyên, tham gia học 

tập trên môi trường công nghệ cho công chức, viên chức, người lao động; hỗ trợ 

công chức, viên chức, người lao động có điều kiện thuận lợi để học tập. 

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ Tỉnh giao tại Kế hoạch số 

3727/KH-UBND 

 - Chủ trì biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về thích 

ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hiệu quả tài nguyên 

và bảo vệ môi trường; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức tập huấn 

nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về thích 

ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hiệu quả tài nguyên 

và bảo vệ môi trường. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của cơ 

quan, đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở  

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này để tổ chức triển khai đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện lồng ghép các nội dung về xây 

dựng ĐVHT vào các hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế của phòng, 

đơn vị.  
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- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình về 

học tập suốt đời và xây dựng XHHT, phổ biến rộng rãi trong cơ quan, đơn vị; 

- Chủ động đôn đốc, động viên công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị mình nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, học tập thường xuyên, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

2. Chi cục Bảo vệ Môi trường  

Nghiên cứu tham mưu cho Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ Tỉnh giao tại mục 4, phần III. Nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này. 

3. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu 

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản hiện hành về Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”  trên trang thông tin điện tử của Sở; 

4. Văn phòng Sở 

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai theo dõi, đánh giá xếp loại đơn vị học tập và chuẩn bị kinh 

phí để thực hiện tốt Kế hoạch này. 

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Kế hoạch theo đúng 

lộ trình đề ra; tổ chức sơ kết vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030 và đề xuất 

Giám đốc Sở trình UBND tỉnh Cao Bằng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 

tiêu biểu. 

- Hàng năm, tổng hợp kết quả chấm điểm, đánh giá xếp loại đơn vị học tập 

báo cáo Lãnh đạo Sở. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021-2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình 

triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về 

Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                      
- Sở GD và ĐT; 
- Lãnh đạo Sở 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT, VP.                                                                                       
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 
 Đàm Văn Riểm  
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