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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ – TTg ngày 20/02/2014 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời
trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
Thực hiện Công văn số 1149/UBND-GD ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây
dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt dời trong gia đình, dòng họ, cộng
đồng năm 2020; Công văn số 32/CV-HKH ngày 21/8/2020 và Hướng dẫn số 08/HDHKH ngày 03/3/2020 của Hội khuyến học tỉnh về việc Tổng kết 05 năm thực hiện
Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Phú
Vang xây dựng Kế hoạch Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ –
TTg “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn
vị đến năm 2020” trên địa bàn huyện với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng
Chính phủ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính
quyền và phong trào quần chúng trong việc triển khai xây dựng các mô hình học tập,
tổng kết những kinh nghiệm, bài học thực tiễn; bình chọn, giới thiệu những điển hình
tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng ở Đại hội thi đua cấp cao hơn.
- Qua hội nghị, nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình tập thể, cá
nhân tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ
tướng Chính phủ; tiếp tục tạo động lực để thúc đẩy phong trào trong mỗi gia đình,
dòng họ và cộng đồng, hướng tới xây dựng các mô hình “Đơn vị học tập” của huyện
theo mục tiêu của đề án.
- Hội nghị được tiến hành từ cơ sở đến huyện theo tiến độ được qui định cụ thể
cho từng cấp. Quá trình tổ chức cần đánh giá khách quan, tránh hình thức chiếu lệ,
hoặc phô trương, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả thiết thực.
II. NỘI DUNG
1. Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số
281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Đề án của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong
gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, báo cáo cần làm rõ 04 nội dung cơ bản:
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- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc
triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.
- Kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc học
tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua
việc tổ chức đăng ký và xây dựng các mô hình học tập, góp phần xây dựng xã hội
học tập.
- Vai trò của Hội Khuyến học trong việc trực tiếp chỉ đạo và triển khải các
nhiệm vụ được Chính phủ phân công; kết quả phối hợp giữa Hội Khuyến học với các
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong quá trình tuyên truyền,
vận động, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia đăng ký xây dựng các mô
hình học tập, được học tập thường xuyên, học tập suốt đời…
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Chính phủ đề ra trong Quyết định 281. Chỉ ra
những khó khăn, tồn tại, bất cập, nguyên nhân và bài học của những thành công và
hạn chế, đề xuất các giải pháp tiếp theo …
2. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong phong trào xây dựng các mô hình học tập, thực hiện quyết định 281 của
Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ kết quả cụ thể, các địa phương lựa chọn điển hình tiên tiến trong 04 mô
hình học tập được quy định tại quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ và quyết
định 448/QĐ – KHVN ngày 10/11/2015 của Hội khuyến học Việt Nam, đảm bảo
tính thực chất, có tác dụng khích lệ phong trào thi đua ở cơ sở.
- Tùy tình hình và điều kiện cụ thể có thể lựa chọn điển hình tiên tiến ở mô hình
đơn vị học tập cấp xã theo quy định tại thông tư số 44/2014/TT – BGDĐT, ngày
12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để biểu dương khen thưởng.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:
1. Hình thức:
+ Ở xã, thị trấn: Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương chỉ đạo tiến
hành tại cơ sở theo hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các xã, thị trấn.
+ Ở huyện: Tổ chức Hội nghị tổng kết
2. Thời gian:
+ Ở cơ sở: từ ngày 5/10/2020 đến ngày 15/10/2020.
+ Ở huyện: Dự kiến trong tháng 10/2020
IV: Thành phần tham dự Hội nghị:
1/ Ở tỉnh:
- Lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế;
2/ Ở huyện:
- Đồng chí La Phúc Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;
- Đồng chí Hồ Thế Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
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- Đồng chí Trần Thanh Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo
UBND, TT. UBMTTQVN huyện;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện liên quan;
- Giám đốc Viettel huyện Phú Vang
3/ Ở xã, thị trấn:
- Chủ tịch UBND; Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn;
- Đại diện tập thể và cá nhân điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Giao Hội Khuyến học huyện Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào
tạo tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281
của Thủ tướng Chính phủ, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tại địa phương;
Tổng hợp, báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng
Chính phủ về Hội khuyến học huyện để làm cơ sở đánh giá tổng kết ở Huyện;
Bình chọn và giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào
xây dựng các mô hình học tập tham dự Hội nghị tổng kết; Đề xuất khen thưởng các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, thực hiện phong trào học
tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
2. Các xã, thị trấn:
Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để có hình thức tổ chức tổng
kết phù hợp; Báo cáo kết quả gửi về Hội Khuyến học huyện để tổng hợp báo cáo
theo quy định.
Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Hội Khuyến học huyện;
- Phòng GD&ĐT và các ban ngành liên quan;
- Lưu: VT, HKH huyện.

Lê Đức Lộc
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