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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng 

xã hội học tập cho cán bộ cốt cán trên địa bàn huyện Thiệu Hóa 

 

   

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa”; Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào 

thọc tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 18/7/2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chương trình  “Xây dựng mô hình Công dân học 

tập  giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa ban 

hành Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng và 

xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán trên địa bàn huyện, như sau: 

 I. Mục đích 

- Tuyên truyền, triển khai Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021-2030”; Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định xếp loại đơn vị học tập; Công văn 20029/UBND ngày 

17/12/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học 

tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 18/8/2020 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về 

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

Thanh Hóa”; Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào thọc tập suốt đời trong 

gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa; Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

chương trình  “Xây dựng mô hình Công dân học tập  giai đoạn 2021-2030” trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng cho đội ngũ 

cán bộ cốt cán trên địa bàn huyện. 
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II. Nội dung bồi dưỡng 

- Vị trí, vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc thực hiện 

Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Thông tư 

22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định 

xếp loại đơn vị học tập; Công văn 20029/UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về 

hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực 

hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 

số 50/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Kế hoạch 173/KH-

UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình “Đẩy mạnh phong trào thọc tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn 

vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 183/KH-UBND, 

ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình  “Xây dựng mô hình Công 

dân học tập  giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Cập nhật các văn bản chỉ đạo mới về trung tâm học tập cộng đồng; 

- Bồi dưỡng năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội 

học tập cho đội ngũ cán bộ cốt cán. 

III. Thành phần, số lượng, thời gian, địa điểm bồi dưỡng 

1. Thành phần, số lượng tham dự bồi dưỡng 

- Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn 

(Giám đốc, 02 phó giám đốc); 

- Trưởng Ban và Thư ký Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã, thị trấn, cơ 

quan, đơn vị cấp huyện, trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

2. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng 

Từ ngày 28/9/2022 đến 01/10/2022. 

IV. Kinh phí 

1. Chi từ nguồn kinh phí xây dựng XHHT theo thông báo dự toán chi tiết thu, 

chi NSSN năm 2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT. 

2. Chế độ học viên tham gia bồi dưỡng: Do đơn vị cử người tham gia bồi dưỡng 

chi trả theo chế độ hiện hành. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm về nội dung bồi dưỡng. 

- In ấn tài liệu, biểu mẫu thực hành và phát hành đến đại biểu và học viên. 

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sau bồi dưỡng 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo lập dự toán dự toán, chi trả các khoản 

kinh phí cho hoạt động trong quá trình tổ chức bồi dưỡng 
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3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Cử cán bộ tham gia các ban của các lớp bồi dưỡng theo Quyết định của Chủ 

tịch UBND huyện;  

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả 

thực hiện sau bồi dưỡng 

4. Hội Khuyến học huyện 

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung bồi dưỡng, 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sau bồi dưỡng. 

5. Đơn vị đặt lớp bồi dưỡng 

Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu của 

Ban chỉ đạo. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia bồi 

dưỡng theo đúng thành phần, đủ số lượng. Trong quá trình triển khai nếu có vướng 

mắc thì báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo để phối 

hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT BCĐ XDXHHT tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo XDXHHT huyện; 

- Các phòng, Ban, ngành, cơ quan cấp huyện; 

- Các trường THPT, TT GDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, GD. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lực 
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