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 HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:         /UBND-GDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

         Mỹ Lộc, ngày      tháng 11 năm 2022 
V/v khai thác và sử dụng tài liệu     

“Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập” 

 

Kính gửi: 

 - Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 huyện; 

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

 - Đài Phát thanh huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

 - Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn. 

 

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 của Quyết định số 

1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã 

biên soạn tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập”. 

Thực hiện công văn 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”, công văn số 1627/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 14/10/2022 của 

Sở GDĐT tỉnh Nam Định, UBND huyện gửi tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã 

hội học tập” (đính kèm công văn này) và trân trọng đề nghị: 

1. Các đơn vị nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn xây dựng xã hội học tập 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng, tổ 

chức kiểm tra, đánh giá đơn vị học tập, cộng đồng học tập đối với đơn vị mình 

theo quy định.  

2. Triển khai tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập” tới các đơn vị 

trực thuộc, các thành viên trong cơ quan, đơn vị thông qua các hình thức phù 

hợp như hội nghị, hội thảo, đăng tải lên các trang thông tin điện tử... đảm bảo 

mọi người được khai thác, sử dụng tài liệu thuận tiện, hiệu quả. 

3. 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, tích hợp nội dung tuyên 

truyền vào các chuyên đề khác của địa phương. 
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4. Thường xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập và 

biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -

2030” hoặc có công lao đóng góp đối với công tác xây dựng xã hội học tập. 

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

về Phòng GDĐT huyện để phối hợp giải quyết và tổng hợp báo cáo UBND 

huyện./. 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

-  Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 

-  Lưu: VT, PGD-ĐT. 

 

 

 

 

 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Quang Huy 
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