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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
tại Sở Khoa học và Công nghệ

Triển khai thực hiện Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm
2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây
dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Khoa
học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tại Sở, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập
giai đoạn 2021-2030” tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về mục
đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xã hội học tập. Hình thành phong trào toàn
Sở tích cực tham gia học tập; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công chức, viên
chức và người lao động thực hiện trách nhiệm và quyền lợi được học tập thường
xuyên, học suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công
dân học tập toàn cầu.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch phải đảm bảo tính thiết thực, khả thi, hiệu quả, đúng mục đích,
phù hợp, linh hoạt, sáng tạo với điều kiện thực tế của Sở.
- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm
bảo có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị, đoàn thể nhằm tổ
chức thực hiện đạt và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch đã đề ra.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học
tập
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày
30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập
giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của
UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã
hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
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- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày
18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết
định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số
259-KH/TU ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Kết luận số 49KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11CT/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 Gia Lai.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho
CC,VC,NLĐ về 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, truyền thông xã hội, hệ
thống thông tin cơ sở, các cơ sở giáo dục và các phương thức khác.
- Tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày sách và
văn hóa đọc Việt Nam hằng năm tại Sở.
- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân
rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
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
- Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong
công tác tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học
và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả kho học liệu mở phục vụ việc tự học và
học tập suốt đời trên các kênh truyền hình giáo dục theo Đề án được duyệt.
3. Tổ chức các phong trào để thúc đẩy học tập suốt đời
- Vận động, khuyến khích công chức, viên chức, người 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.
- Phát động các phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây
dựng xã hội học tập sâu rộng trong Sở Khoa học và Công nghệ, gắn kết chặt chẽ
và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác nhằm thúc đẩy việc
học tập trong mỗi phòng, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt nội dung Kế hoạch này
đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý biết,
thực hiện.
2. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn
vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ
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tham mưu Giám đốc Sở gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/12 hàng
năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện
Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Yêu cầu các phòng, đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- BBT Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Cường

