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Quảng Ninh, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh, cấp huyện. 

Thực hiện Công văn số 5244/BGDĐT-GDTX ngày 11/10/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc khai thác và sử dụng tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học 

tập”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và triển khai thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 

29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh 

giai đoạn 2021 - 2030 (Kế hoạch 252), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - cơ quan 

Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh kính gửi Ban Chỉ đạo Xây 

dựng xã hội học tập cấp tỉnh, cấp huyện tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập” 

(kèm theo văn bản này). Sở GDĐT đề nghị: 

1. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh; các 

sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ tại 

Kế hoạch số 252 cập nhật tài liệu gửi qua hệ thống phần mềm chính quyền điện tử để 

phục vụ công tác. 

2. Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập cấp huyện: (i1) Triển khai tài liệu đến 

các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập cấp huyện, cấp xã, các 

đơn vị có liên quan, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên, cán bộ công tác trong lĩnh 

vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn qua các hình thức 

phù hợp (hội nghị, hội thảo, đăng tải lên các trang thông tin điện tử theo quy định …) 

để  khai thác và sử dụng tài liệu thiết thực, hiệu quả; (i2) Tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp chuyên đề tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây 

dựng xã hội học tập cho người dân; lồng ghép, thích hợp nội dung tuyên truyền vào 

các chuyên đề khác của địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị phản ánh về Sở 

GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục mầm non) để phối hợp tháo 

gỡ kịp thời./. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị nhận tài liệu  

(theo danh sách đính kèm VB); 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTXMN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Châu Hoài Thu 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-22-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-449744.aspx


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NHẬN TÀI LIỆU 

“HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP” 

(Kèm theo Văn bản số                /SGDĐT-GDTXMN ngày       /12/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Trưởng ban Chỉ 

đạo Xây dựng XHT tỉnh); 

3. Hội Khuyến học tỉnh; 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

5. Sở Nội vụ; 

6. Sở Văn hoá và Thể thao; 

7. Sở Thông tin và Truyền thông; 

8. Sở Kế hoạch Đầu tư; 

9. Sở Tài chính; 

10. Sở Khoa học và Công nghệ; 

11. Sở Ngoại vụ; 

12.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

13.  Sở Y tế; 

14.  Sở Tư pháp; 

15.  Sở Du lịch; 

16. Trung tâm Truyền thông tỉnh; 

17.  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

18.  Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

19.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

20.  Liên Đoàn Lao động tỉnh; 

21. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

22.  Tỉnh đoàn Quảng Ninh; 

23.  Công an tỉnh; 

24.  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

25.  Ban Dân tộc tỉnh. 

26. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Ban chỉ đạo XD XHHT cấp 

huyện); 

27. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, các đơn vị khác thuộc tỉnh. 



28. Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục Thường xuyên tỉnh. 

29. Các trường có cấp THPT trên địa bàn tỉnh. 

30. Trường Đại học Hạ Long;  

31. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;  

32. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh. 

* Ghi chú: Kính đề nghị các đơn vị có tên trên chuyển tài liệu đến cá nhân là 

thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh theo Quyết định số 

4357/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban 

chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 (nếu có). 

 

 


