
   UBND TỈNH KHÁNH HÒA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:          /SGDĐT-GDTrHTX           Khánh Hòa, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v Kế hoạch thực hiện Chuyên mục 

  xây dựng xã hội học tập năm 2022 

 

                                    Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo 

 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2013 - 2020" trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 

1822/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa xây 

dựng Chuyên mục xã hội học tập tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng xã hội về phong trào khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các địa phương. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu được UBND tỉnh 

đề ra tại Kế hoạch số 10491/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 về thực hiện 

Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, để tổ chức tốt công tác tuyên truyền toàn diện, đầy đủ hơn về các hoạt động 

của ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trong năm 2022, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền 

hình Khánh Hòa tổ chức thực hiện Chuyên mục xã hội học tập theo kế hoạch cụ 

thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm và nội dung thực hiện Chuyên mục 

STT THỜI GIAN  
ĐỊA ĐIỂM  

THỰC HIỆN 
NỘI DUNG  THỰC HIỆN  

01. Tháng 01/2022 Huyện Khánh Vĩnh 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục mầm non 

02. Tháng 02/2022 Huyện Vạn Ninh 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục Tiểu học  

03. Tháng 03/2022 TP. Nha Trang 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục THCS 

04. Tháng 04/2022 Huyện Diên Khánh 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục mầm non  

05. Tháng 05/2022 TP. Cam Ranh 
Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 
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trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục THCS 

06. Tháng 06/2022 Huyện Cam Lâm 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ 

07. Tháng 07/2022 Thị xã Ninh Hòa  

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ 

08. Tháng 08/2022 Huyện Khánh Sơn 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ  

09. Tháng 09/2022 Huyện Khánh Vĩnh 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục Tiểu học 

10. Tháng 10/2022 TP. Nha Trang 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục mầm non 

11. Tháng 11/2022 Huyện Vạn Ninh 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục THCS 

12. Tháng 12/2022 Thị xã Ninh Hòa 

Hoạt động về xây dựng XHHT 

tại địa phương; hoạt động của 

trung tâm HTCĐ và công tác 

Giáo dục Tiểu học 

Ghi chú: Tùy vào tình hình thực tế, sau khi thống nhất với Đài Phát thanh - 

Truyền hình Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo thời gian thực hiện 

Chuyên mục cụ thể vào từng tháng để các đơn vị chuẩn bị. 
 

2. Nội dung xây dựng Chuyên mục 

- Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật 

kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ được ban hành kèm theo Thông tư 

26/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Các mô hình tổ chức học tập, lao động, sản xuất hiệu quả, điển hình, tiêu 

biểu; hoạt động của các nghề truyền thống; các tấm gương hiếu học, tiêu biểu về ý 

chí vượt khó vươn lên trong học tập, lao động sản xuất; các cá nhân, đơn vị điển 

hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác xã hội hóa 

giáo dục; các hoạt động về kỹ năng sống của học sinh ở các nhà trường; việc tổ 

chức triển khai thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, 

phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở…  
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- Phong trào khuyến học, khuyến tài; phong trào học tập suốt đời trong gia 

đình, dòng họ, cộng đồng; công tác triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, 

“Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và  “Đơn vị học tập” để góp phần xây 

dựng xã hội học tập tại địa phương. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; các 

hoạt động giảng dạy, học tập… thuộc các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, Giáo dục 

tiểu học và Giáo dục trung học cơ sở. 

- Các đề án, chương trình, dự án của các ban, ngành, đoàn thể đang triển 

khai thực hiện tại địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Các phòng giáo dục và đào tạo 

- Căn cứ thời gian, địa điểm, nội dung thực hiện Chuyên mục xã hội học tập 

năm 2022 đã phân công, định hướng nêu trên, phối hợp chặt chẽ với các ban, 

ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chủ động trong 

việc cụ thể hóa, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chuyên mục phù hợp với 

điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. 

- Gửi Kế hoạch thực hiện Chuyên mục xã hội học tập năm 2022 của địa 

phương về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục 

thường xuyên) trước ngày 10 tháng 01 năm 2022; đồng thời, báo cáo kế hoạch 

thực hiện Chuyên mục cụ thể được phân công vào hằng tháng trong tuần thứ nhất 

để phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tổ chức thực hiện.  

- Nếu có sự điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện Chuyên mục, các phòng 

giáo dục và đào tạo phải kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để có sự thống 

nhất. 

3.2. Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo 

dục mầm non - Giáo dục tiểu học  

Phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Khánh Hòa để thống nhất cụ thể về nội dung, thời gian và cử cán bộ tham gia thực 

hiện Chuyên mục xây dựng xã hội học tập năm 2022 theo Kế hoạch nêu trên. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo 

dục và đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.  

 

 Nơi nhận:                                                                        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Vụ GDTX, Bộ GDĐT (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c);                                                                   

- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết); 

- UBND các huyện, TX, TP (để p/h chỉ đạo); 

- Đài PT-TH Khánh Hòa (để p/h);                                               

- Hội Khuyến học tỉnh KH (để p/h);                                                           Lê Đình Thuần                         

- Phòng GDMN-GDTH (để p/h thực hiện);                                                       
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.                                                                                
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