
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

        Số:            /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v triển khai thực hiện các 

Chương trình “Đẩy mạnh phong 

trào học tập suốt đời trong gia 

đình, dòng họ, cộng đồng, đơn 

vị”; Chương trình “Xây dựng mô 

hình Công dân học tập”. 

     Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm 2022 

                         Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Hội Khuyến học huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 81/HKH-VP ngày 19/9/2022 của Hội khuyến học tỉnh Kon 

Tum về việc đề nghị triển khai thực hiện các Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học 

tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”; Chương trình “Xây dựng mô 

hình Công dân học tập”;  

Căn cứ Kế hoạch số 1651/KH-UBND, ngày 13/6/2022 của huyện Ngọc Hồi về 

việc triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia 

đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi; 

Kế hoạch số 2804/KH-UBND, ngày 22/9/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về 

việc triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 

2021-2030” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi; 

Nhằm đạt được mục đích, mục tiêu, yêu cầu tại các Kế hoạch nêu trên1, Uỷ ban 

nhân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: 

1. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm 

quan trọng của việc xây dựng các mô hình học tập: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, 

Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập; đặc biệt mô hình Công dân học tập đối với cá nhân, 

tổ chức, cơ quan trên địa bàn. 

2. Đối với Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, 

dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện: Trên cơ sở kế thừa 

kinh nghiệm việc xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2014-2020 (Quyết định 

281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ), tiếp tục đẩy mạnh việc xây 

dựng các mô hình học tập trong giai đoạn mới 2021-2030 theo hướng nâng cao chất 

lượng đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí mới. 

                                           
1 Kế hoạch số 1651/KH-UBND, ngày 13/6/2022 của huyện Ngọc Hồi về việc triển khai thực hiện Chương trình 

“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn 

huyện Ngọc Hồi; Kế hoạch số 2804/KH-UBND, ngày 22/9/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc triển khai 

thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 



3. Đối với Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-

2030”: Đây là mô hình mới, liên quan đến mọi công dân Việt Nam. Việc tham gia xây 

dựng mô hình Công dân học tập vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mọi công dân 

Việt Nam. Do đó, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn cần triển khai mạnh mẽ và hiệu quả việc xây dựng mô hình Công dân học tập trên 

địa bàn2. 

4. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí hằng năm cho Hội Khuyến học để đảm bảo kinh phí 

hoạt động thường xuyên của Hội và kinh phí cho các Hội để thực hiện Chương trình 

“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai 

đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-

2030” theo các Văn bản hướng dẫn liên quan3. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là thời gian để Chủ tịch Hội Khuyến học cấp xã 

tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện, các đợt tập huấn 

do Hội Khuyến học huyện tổ chức. 

6. Củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học các cấp, trong đó cần quan tâm: việc duy trì 

bộ phận thường trực, người phụ trách công tác của Hội; việc hoạt động thường xuyên của 

Hội; có địa điểm làm việc và lưu trữ hồ sơ của Hội. 

7. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị để các HKH cấp xã tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập 

suốt đời, xây dựng các mô hình học tập (công tác tuyên truyền, thu thập minh chứng, cho 
điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo…) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Hội Khuyến học tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng ban, đoàn thể CT-XH huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Y Lan 

                

 

                                           
2 Kế hoạch số 2804/KH-UBND, ngày 22/9/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc triển khai thực hiện 

Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 

3 Công văn số 2353/UBND-TH, ngày 12/8/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về bố trí kinh phí thực hiện 

các Chương trình Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và 

Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030; Công văn số 2957/UBND-KGVX, ngày 7/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2022//NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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