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UBND THỊ XÃ NGÃ NĂM 

BCĐ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-BCĐ Ngã Năm, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập  

thị xã Ngã Năm, năm 2020 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-BCĐUBND ngày 09/4/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng 

xã hội học tập tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-BCĐXHHT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Ngã Năm giai đoạn 2016 - 2020; 

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Ngã Năm xây dựng Kế hoạch 

công tác năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

- Làm căn cứ để Ban, phòng ngành, đơn vị có liên quan cùng phối hợp 

triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 

thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn 

thị xã Ngã Năm. 

- Phân công nhiệm vụ, những yêu cầu cơ bản và thời gian cụ thể trong 

năm 2020 cho các Ban, phòng ngành, đơn vị triển khai thực hiện. 

2. Kế hoạch cụ thể 
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Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền về xây 

dựng xã hội học tập 

trên Đài truyền thanh 

thị xã 

Tổ chức 

thường 

xuyên 

Bài viết 

tuyên 

truyền 

Phòng Văn 

hóa và 

thông tin 

thị xã  

Đài truyền thanh; 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; Ủy 

ban nhân dân các 

xã, phường và 

các Trường 

THPT trên địa 

bàn thị xã 

2 

Thực hiện giới thiệu 

tuyên truyền đến các 

đối tượng, nhất là học 

sinh các Trường Tiểu 

Tổ chức 

thường 

xuyên 

Văn bản 

hướng dẫn 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo thị xã 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, các 

trường Tiểu học 

và THCS trên 
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S 

TT 

Nội dung 
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thành 

Sản 
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Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị phối 
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học, TH&THCS, THCS 

trên địa bàn đến bảo 

tàng tỉnh để nghiên cứu, 

học tập, tìm hiểu các 

giá trị lịch sử văn hóa 

của địa phương 

địa bàn thị xã 

3 

Triển khai chương trình 

mục tiêu giáo dục nghề 

nghiệp - việc làm và an 

toàn lao động 

Năm 

2020 

 

Quyết 

định 

 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội thị xã 

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 

ban nhân dân 

các xã, phường 

4 

Tổ chức tập huấn 

hướng dẫn kỹ năng viết 

tin, bài đăng lên cổng 

Thông tin điện tử thị xã 

Năm 

2020 
01 lớp 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

thị xã 

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 

ban nhân dân 

các xã, phường 

5 

Thư viện thị xã mở cửa 

phục vụ từ ngày 

01/01/2020 

Tổ chức 

thường 

xuyên 

 
Trung tâm 

VHTT-TT  
 

6 
Thực hiện luân chuyển 

sách 05 đợt/năm 2020 
 

600 bản 

sách 

Trung tâm 

VHTT-TT 
 

7 

Xây dựng chuyên mục 

“Học tập suốt đời” trên 

Cổng thông tin điện tử 

thị xã Ngã Năm 

Tháng 

05 đến 

tháng 

6/2020 

Chuyên 

mục  

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

thị xã 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Hội 

Khuyến học thị 

xã 

8 

- Tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao trên địa 

bàn thị xã; đổi mới các 

hoạt động các câu lạc 

bộ... 

- Lồng ghép công tác 

xây dựng xã hội học tập 

vào Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” ở cơ 

sở 

Từ tháng 

4 đến 

tháng 

11/2020 

Kế hoạch, 

văn bản 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin 

thị xã  

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 

ban nhân dân 

các xã, phường 

9 

Triển khai kế hoạch đào 

tạo nghề, năm 2020 trên 

địa bàn thị xã Ngã Năm 

Tháng 

3/2020 

 

Kế hoạch 

thực hiện, 

Quyết 

định 

 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội thị xã  

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 

ban nhân dân 

các xã, phường 

 

10 Triển khai thực hiện Kế Từ tháng 24 lớp Trung tâm Phòng Lao 
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hoàn 

thành 
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Đơn vị  
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hoạch đào tạo  nghề cho 

lao động nông thôn 

3 đến 

tháng 

11/2020 

 

 Giáo dục 

nghề nghiệp 

và Giáo dục 

thường 

xuyên thị xã 

động, Thương 

binh và Xã hội; 

Phòng Kinh tế; 

Ủy ban nhân 

dân xã, phường 

11 

Tổ chức hướng nghiệp, 

phân luồng học sinh sau 

tốt nghiệp trung học cơ 

sở, trung học phổ thông 

Tháng 

5/2020 

 

11 buổi 

 

Trung tâm 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp và 

Giáo dục 

thường 

xuyên thị 

xã 

Phòng Lao 

động, Thương 

binh và Xã hội; 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường 

và trường 

THPT, THCS 

trên địa bàn thị 

xã 

12 

Mở 01 lớp dạy bơi cho 

trẻ em thuộc đối tượng 

nghèo hoàn cảnh khó 

khăn 

Tháng 

6/2020 

 

Kế hoạch 

 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội thị xã  

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường 

 

13 

Kiểm tra, đánh giá các 

mô hình học tập tại các 

xã, phường 

Tháng 6 

đến 

tháng 

7/2020 

Đoàn 

Kiểm tra 

Hội 

Khuyến 

học 

Hội Khuyến 

học; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

thị xã 

14 

Tham mưu đề xuất cử 

cán bộ, chuyên viên 

tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn theo kế 

hoạch Sở Nội vụ 

Từ tháng 

8 đến 

tháng 

12/2020 

84 lượt 

người 

Phòng  

Nội vụ thị 

xã 

Các Ban, phòng 

ngành liên quan 

và Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường 

15 

Kế hoạch tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, nhà 

giáo giáo dục nghề 

nghề nghiệp năm 2020 

Tháng 

8/2020 

 

Kế hoạch 

 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội thị xã  

Trung tâm 

Giáo dục nghề 

nghiệp và Giáo 

dục thường 

xuyên thị xã  

16 

Báo cáo tổng kết kế 

hoạch thực hiện Đề án 

xây dựng XHHT giai 

đoạn 2012 - 2020 

Tháng 

9/2020 
Văn bản 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo thị xã 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Hội 

Khuyến học thị 

xã 

17 
Tổng kết Đề án “Đào 

tạo nghề cho lao động 

Tháng 

10/2020 

Kế hoạch 

 

Phòng Lao 

động, 

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 
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 Thương 

binh và Xã 

hội thị xã  

ban nhân dân 

các xã, phường 

 

18 
Kiểm tra công tác 

PCGD, XMC 

Tháng 

10/2020 

Quyết 

định; Kế 

hoạch 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo thị xã 

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 

ban nhân dân 

các xã, phường 

19 

Kế hoạch kiểm tra giám 

sát đánh giá thực hiện 

công tác đào tạo nghề; 

công tác thực hiện các 

hoạt động Dự án “Nâng 

cao chất lượng đào tạo 

nghề cho lao động nông 

thôn” năm 2020 

Tháng 

11/2020 

 

Kế hoạch 

 

Phòng Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội thị xã  

Các Ban, phòng 

ngành và Ủy 

ban nhân dân xã, 

phường 

 

20 

Tập huấn tuyên truyền 

các chính sách liên kết 

tiêu thụ nông sản, thông 

tin thị trường và chuyển 

giao các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật cho nông 

dân trong và ngoài 

HTX, THT và cánh 

đồng mẫu. 

Năm 

2020 
80 lớp 

Phòng Kinh 

tế thị xã 

Các Trạm chức 

năng 

21 

Tập huấn Nghị định 

77/2019/NĐ-CP ngày 

10/10/2015 của Chính 

phủ về tổ hợp tác 

Năm 

2020 
8 lớp 

Phòng Kinh 

tế thị xã 

Chi cục phát 

triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng 

22 

Tập huấn kỹ thuật các 

mô hình giảm nghèo 

trên địa bàn các xã, 

phường. 

Năm 

2020 
10 lớp 

Phòng Kinh 

tế thị xã 

Ủy ban nhân 

dân các xã, 

phường; các 

Trạm chức năng 

23 
Tuyên truyền ngày pháp 

luật Việt Nam 

Tháng 

11/2020 
8 lượt 

Phòng Tư 

pháp thị xã 

Phòng Tư pháp, 

Đoàn 

TNCSHCM thị 

xã Ngã Năm 

3. Tổ chức thực hiện 

- Năm 2020 là năm cuối của giai đoạn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Do đó, các Ban, phòng 

ngành liên quan căn cứ nội dung cụ thể năm 2020 để triển khai thực hiện; đồng 

thời, cần có bước chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng kết cả giai đoạn và gửi báo 
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cáo kết quả về cơ quan Thường trực (Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 

15/9/2020. 

- Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các xã, phường căn cứ Kế hoạch 

này để xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập năm 

2020” tại địa phương; tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 

và cả giai đoạn 2012 - 2020 gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 

ngày 15/9/2020. 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch năm 

2020 và cả giai đoạn 2012 - 2020 của các Ban, phòng ngành và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên BCĐ thị xã; 

- Các Ban, phòng ngành thị xã; 

- Hội khuyến học thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Võ Minh Thắng 
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