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Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 08/6/2020 của
UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định ngày 01/6/2020 của Bộ GD&ĐT; Kế
hoạch số 1198/KH-SGDĐT ngày 29/6/2020 của Sở GD&ĐT
Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-SGDĐT ngày 29/6/2020 của Sở
GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày
08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Quyết
định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Giáo
dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ
được giao tại Kế hoạch số 1148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết
định số 1420/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số
1198/KH-SGDĐT của Sơ Giáo dục và Đào tạo.
2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và
trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.
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 và hội nhập quốc tế.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều
hành trực tiếp của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn thể đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc triển khai nhiệm
vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
- Các đơn vị giáo dục phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng
cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW,Quyết định số 489/QĐ-TTg, Kế hoạch số 333KH/TU, Kế hoạch số 1148/KH-UBND, Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT trong
toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền
quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, hoàn
thành trong quý III năm 2020; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ công tác xây dựng
xã hội học tập các cấp; chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và
1

Xã hội, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện lồng ghép chuyên đề về công
tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo
dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phạm vi quản lý.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, địa
phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thực hiện Đề án “Xóa mù
chữ đến năm 2020”; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch 67-KH/HU ngày
19/12/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Đề án nâng cao chất
lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định
hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn
tiếp theo.
2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến nội dung Chỉ thị số
11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW, Quyết định số 489/QĐ-TTg và Kế
hoạch số 333-KH/TU của Tỉnh ủy.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận
số 49-KL/TW, Quyết định số 489/QĐ-TTg, Kế hoạch số 333-KH/TU, Kế hoạch
số 1148/KH-UBND, Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT trong toàn thể đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhằm nâng cao nhận
thứccủa đội ngũ về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
- Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học
tập; xây dựng các phóng sự, chuyên đề về những tập thể, cá nhân điển hình,
tấm gương tự học, tự bồi dưỡng thành tài, tích cực học tập suốt đời, tham
gia xây dựng xã hội học tập; thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về
công tác xây dựng xã hội học tập trên Cổng thông tin điện tử của Phòng
Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường.
3. Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đa
dạng hoá các loại hình đào tạo và học tập, kiểm tra, đánh giá, công nhận
kết quả học tập; đẩy mạnh phát triển giáo dục từ xa, qua mạng, học trực
tiếp kết hợp với trực tuyến cho mọi người qua các phương tiện truyền
thông và các nền tảng công nghệ thông tin.
- Tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở;
xây dựng và mở rộng các kênh và công cụ học tập, phát triển các hình thức, nội
dung, chương trình, phương pháp học trực tuyến.
- Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng xã
hội học tập, phát triển giáo dục mở, đào tạo từ xa, trực tuyến và kết hợp giữa
trực tiếp với trực tuyến.
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- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, chương trình, phương
pháp dạy và học, phương pháp đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng đối
với các cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quá
trình dạy và học; hỗ trợ cho người học có thể học từ xa, tự học, tạo điều kiện
thuận cho người học có thể học tập suốt đời.
4. Nâng cao hiệu quả xoá mù chữ; 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
- Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù
chữ, củng cố kết quả biết chữ; tích cực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân
xã, thị trấn ban hành chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ, để bảo
đảm, nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn huyện Phong Thổ, giai đoạn
2021 -2025.
- Hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai cập nhật số liệu
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức về công tác
khuyến học, khuyến tài, giáo dục người lớn và xây dựng xã hội học tập đối với
cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong chương trình bồi dưỡng thường
xuyên; hướng dẫn lồng ghép các nội dung về khuyến học, khuyến tài, xây dựng
xã hội học tập, tinh thần tự học, tích cực học tập suốt đời trong chương trình
giáo dục chính trị và công tác học sinh hằng năm và trong các hoạt động rèn
luyện của học sinh.
5. Củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và
đa dạng các mô hình học tập
- Rà soát, củng cố phát triển cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số đảm
bảo cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế
của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học
tập của học sinh; đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội
của địa phương.
- Chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực
lượng xã hội huy động tối đa trẻ em, học sinh người dân tộc thiểu số trong độ
tuổi đến trường; duy trì sỹ số học sinh, bảo đảm tỷ lệ học sinh chuyên cần,
giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học vào dịp lễ tết, mùa vụ,... Tăng cường giáo
dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, kỹ năng phòng, tránh
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tai nạn thương tích và phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh, chú trọng các
biện pháp bảo đảm an toàn trường học, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe;
giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc đối
với trẻ em, học sinh.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và
học ở các cơ sở giáo dục theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa; bảo đảm đầu tư
xây dựng đủ trường, lớp đáp ứng nhu cầu tới trườngcủa trẻ em và học sinh.
- Chú trọng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng giáo dục, gắn kết và liên
thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục gia đình
giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội; khuyến khích tổ chức giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh; sinh viên; tiếp tục phát triển mô hình trung tâm học tập cộng
đồng tại các xã trong huyện.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “xã, phường, thị trấn học
tập”, “dòng họ học tập”, “công dân học tập” theo các tiêu chí được Chính phủ
phê duyệt.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực và xây dựng các mô hình học
tập thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
- Tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy
công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
- Khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực
cho giáo dục và đào tạo, cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội
học tập.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây
dựng xã hội học tập
- Mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở giáo dục có yếu tố
nước ngoài có uy tín, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo và hoạt
động tư vấn du học.
- Huy động đội ngũ tri thức tài năng là người Lai Châu ở nước ngoài đóng
góp với hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
- Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng xã
hội học tập, phát triển giáo dục mở, đào tạo từ xa, trực tuyến và kết hợp giữa
trực tiếp với trực tuyến.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giao tổ CM THCS chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp lãnh đạo tổ chức
triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao tại
Kế hoạch số 1148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số
1420/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn,
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kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch số
1148/KH-UBND, Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT trong từng năm và giai
đoạn. Phối hợp các tổ CM tham mưu cho lãnh đạo thực hiện kế hoạch theo
chức năng nhiệm vụ được giao.
2. Các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1148/KH-UBND, Quyết
định số 1420/QĐ-BGDĐT và các nội dung của kế hoạch này; tổ chức nghiên
cứu, quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học
viên, học sinh Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW, Quyết định số
489/QĐ-TTg, Kế hoạch số 333-KH/TU, Kế hoạch số 1148/KH-UBND, Quyết
định số 1420/QĐ-BGDĐT.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo
viên, học sinh về tầm quan trọng, vị trí, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây
dựng xã hội học tập; xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể
của nhà trường; định kỳ báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ
CMTHCS) trước ngày 20/10 hằng năm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1148/KH-UBND
ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định ngày 01/6/2020 của Bộ
GD&ĐT; Kế hoạch số 1198/KH-SGDĐT ngày 29/6/2020 của Sở GD&ĐT, đề
nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức, thực
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị ý kiến về Phòng GD&ĐT qua tổ
CM THCS để phối hợp giải quyết./.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Các trường trực thuộc;
- Các tổ CM;
- Lưu VT, CM -THCS.
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