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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  Ban hành “ Quy chế  tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo  

xây dựng xã hội học tập huyện Cẩm Thủy đến năm 2030 ” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN 

Căn cứ  Luật tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19 tháng 06 

năm 2015;  

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg, ngày 30/07/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;  

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT, ngày 23/08/2021 của Bộ GD&ĐT 

về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021-2030”;  

Thực hiện công văn số 3320/BGDĐT- GDTX, ngày 06/08/2021 của Bộ 

GD&ĐT về việc việc triển khai đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030”; Công văn số 11977/UBND-VX, ngày 10/08/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện công văn số 3320/BGDĐT- GDTX, ngày 

06/08/2021 của Bộ GD&ĐT về việc việc triển khai đề án “ Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 2380/QĐ-UBND, ngày 28/09/2021 của 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy về việc kiên toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội 

học tập huyện cẩm Thủy đến năm 2030;  

Theo đề nghị của  Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Cẩm Thủy; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Cẩm Thủy” giai đoạn 2021 – 

2030. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện, Trưởng các Phòng, Ban, Ngành, 

Đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên Ban Chỉ đạo xây 

dựng xã hội học tập huyện Cẩm Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- TTr huyện ủy, HĐND huyện (để b/c) ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Như Điều 2 QĐ (để thực hiện); 

- PGD&ĐT, P TC-KH, PLĐTB&XH, P Nội vụ; 

- Hội KH huyện; Hội phụ nữ; Huyện Đoàn; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

Của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Huyện Cẩm Thủy 

 giai đoạn 2021 - 2030 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     tháng 09 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy )  
 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Chức năng 

Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện Cẩm Thủy giai đoạn 2021 – 2030 ( sau 

đây viết tắt là BCĐXDXHHT huyện) là tổ chức tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, 

chính quyền trong việc hoạch định các chủ trương, cơ chế, chính sách ở địa 

phương về công tác XDXHHT; đồng thời giúp Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

tổ chức, chỉ đạo; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 

doanh nghiệp…, các xã, thị trấn trong tổ chức triển khai và thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách về công tác XDXHHT trên địa bàn 

huyện.  

2. Nhiệm vụ 

2.1. Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các chủ 

trương, cơ chế, chính sách của địa phương nhằm đẩy mạnh phong trào học tập 

trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động và các tầng 

lớp nhân dân; gắn quyền lợi và nghĩa vụ học tập với yêu cầu phát triển nhân lực, 

với công tác quy hoạch cán bộ và thi đua khen thưởng…nhằm thực hiện có kết 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong đề án XDXHHT của Chính phủ và của UBND 

tỉnh đã ban hành.  

2.2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phát huy sức mạnh 

tổng hợp để  thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng XHHT, các chỉ tiêu về xây 

dưng nông thôn mới trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, góp phần cùng 

toàn huyện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng huyện Cẩm Thủy trở thành huyện về 

đích nông thôn mới vào năm 2025.  

2.3. Tổ chức chỉ đạo và phối hợp các lực lượng, các cơ quan thông tin đại 

chúng ở địa phương, trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, 

cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức 

và cá nhân trong xã hội học tập. 

2.4. Quyết định các giải pháp về tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trong việc thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng XHHT. 

2.5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án XDXHHT giai đoạn 2021 

– 2025, 2025-2030; xây dựng và xác định các mô hình học tập có hiệu quả gắn với 

việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển và bồi dưỡng nhân tài phục vụ 

cho phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa… ở địa phương báo cáo Ban 

Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND quyết định và triển khai trong thực tiễn. 

2.6. Phát động phong trào học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển 
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kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng và xác định các điển hình 

tiên tiến, các nhân tố mới… để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền…và nhân 

ra diện rộng. 

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, HĐND và UBND huyện 

giao. 

II. TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 

1. Cơ cấu tổ chức. 

Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên; trong đó 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban 

và 12 ủy viên. Khi xét thấy cần thiết phải bổ sung thêm các thành viên mới do 

Trưởng ban đề nghị cho Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định kiện toàn. Phòng 

GD&ĐT chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND huyện ra Quyết 

định kiện toàn Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự.  

2. Nguyên tắc hoạt động. 

- Ban chỉ đạo gồm các thành viên kiêm nhiệm, làm việc theo tinh thần dân 

chủ, công khai,  tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các vấn đề lớn trình cấp trên 

ra Quyết định thì do Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của UBND huyện. Các 

vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban chỉ 

đạo thì do Phó trưởng Ban thường trực ký và sử dụng con dấu của phòng Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo hàng năm được phân bổ từ nguồn ngân 

sách chi thường xuyên cho ngành Giáo dục và được bố trí vào dự toán của phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban. 

3.1. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện để triển khai các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp về XDXHHT theo từng giai đoạn trên địa bàn huyện; chỉ đạo việc 

lập kế hoạch chỉ đạo hàng năm, sơ kết, tổng kết, xây dựng các mô hình học tập, 

nhân các điển hình tiên tiến. 

3.2. Chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể, các Cơ quan, Đơn vị, các Tổ chức, 

Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, các cấp chính quyền địa phương triển 

khai các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về XDXHHT. 

3.3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo trong 

việc triển khai thực hiện đề án trong ngành mình và địa bàn được phân công theo 

dõi, chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể, các địa 

phương, đơn vị trong huyện. 

3.4. Chủ trì các hội nghị phổ biến chủ trương, cơ chế chính sách các hoạt 

động; phối hợp hành động của các ban, ngành đoàn thể; sơ kết, tổng kết; hội nghị 

ban chỉ đạo XDXHHT.  

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó trưởng ban thường trực. 

4.1. Giúp Trưởng ban lập kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; Kế hoạch triển 

khai các chủ trương, nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết, xây dựng mô hình điển hình, đề 

án XDXHHT giai đoạn tiếp theo… 
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4.2. Giúp Trưởng ban điều phối các thành viên ban chỉ đạo trong các hoạt 

động, sau khi đã được Trưởng ban phân công; thu thập thông tin từ các báo cáo 

của mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo và các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn để 

tổng hợp viết báo cáo hàng quý, 6 tháng, hàng năm, tổng kết năm trình Ban chỉ 

đạo… 

4.3. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo và quyết định các nhiệm vụ cụ thể, chủ trì 

các hội nghị khi được Trưởng ban ủy quyền. 

4.4. Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Giáo dục và đào tạo; Huy động sức 

mạnh toàn ngành thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về 

XHHT; coi trọng cả hai nhiệm vụ giáo dục nhà trường và giáo dục thường xuyên 

cho người lớn tuổi.  

4.5. Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch trong việc phân bổ các nguồn 

lực (nhất là ngân sách) hợp lý chi cho Ban chỉ đạo mở rộng quy mô và nâng cao 

chất lượng  và hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, kiểm tra đánh giá các 

đơn vị cấp xã, các cơ quan hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã hội học tập theo 

quy định của Trung Ương, của tỉnh. 

4.6. Điều hành sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động của ban chỉ đạo. 

5. Trách nhiệm và quyền hạn của các ủy viên 

5.1. Mỗi thành viên đại diện cho 1 ngành đoàn thể tham gia ban chỉ đạo trước 

hết phải làm tốt việc chỉ đạo nhiệm vụ XDXHHT ở ngành, đoàn thể mình và hệ tổ 

chức thuộc ngành, đoàn thể… 

5.2. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã quy định trong bản quy chế này và các 

nhiệm vụ do trưởng ban phân công; tham dự đầy đủ các cuộc họp của ban chỉ 

đạo; thực hiên nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình trong quá trình triển 

khai, chỉ đạo, kiểm tra cho thường trực Ban chỉ đạo; tham gia đóng góp ý kiến 

vào các bản tổng kết XDXHHT, chương trình hoạt động của Ban và đề án 

XDXHHT giai đoạn tiếp theo… 

5.3. Quyết định tập thể các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban chỉ đạo; thảo 

luận và thống nhất các nội dung tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền… 

6. Chế độ thông tin và hội họp 

6.1. Các thành viên trong ban chỉ đạo được Thường trực Ban chỉ đạo cung cấp 

đầy đủ các văn bản của TW, của tỉnh, của huyện có liên quan đến công tác 

XDXHHT; các dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, đề án, cơ chế, chính sách…, tình 

hình triển khai trên địa bàn cả huyện để có đủ thông tin đánh giá tình hình, giúp 

cho việc nghiên cứu và đề xuất các ý kiến trong chỉ đạo các nhiệm vụ có chất 

lượng và hiệu quả cao. 

Các thành viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo kết 

quả thực hiện của ngành, đoàn thể, đơn vị mình; các kết quả kiểm tra, đánh giá và 

ý kiến đóng góp vào các văn bản dự thảo của BCĐ… 

6.2. Hội nghị của BCĐ định kỳ 3 tháng/lần; sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. 

Các hội nghị bất thường do trưởng ban quyết định. Thường trực ban chỉ đạo có 

trách nhiệm chuẩn bị nội dung các cuộc họp. 
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7. Phân công cụ thể các ủy viên 

7.1. Nhiệm vụ của Trưởng ban và phó ban đã nêu tại điểm 3 và điểm 4 mục II 

bản quy chế này. 

7.2. Trách nhiệm của các ủy vên 

7.8. Các ủy viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo ( cơ quan thường trực của 

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện) 

- Chịu sự phân công nhiệm vụ cụ thể của Phó trưởng Ban Thường trực. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình và chuẩn bị các văn bản cho Ban chỉ 

đạo: Tham mưu cho UBND huyện,  Ban chỉ đạo huyện ban hành Quyết định 

thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo huyện; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

chỉ đạo;  Cùng phối hợp với Hội khuyến học huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo 

ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác xây dựng XHHT.  

- Tham mưu cho ban chỉ đạo thẩm định các bộ tiêu chí đánh giá xếp loại cơ 

quan, đơn vị xây dựng XHHT.  

- Được phân công chỉ đạo và theo dõi một số xã. 

- 7.5. Hội Khuyến học huyện ( cùng với phòng GD&ĐT là cơ quan thường 

trực của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện) 

- Phát huy vai trò nòng cốt của HKH trong phong trào XDXHHT; nhất là 

trong việc phối hợp các lực lượng xã hội để XDXHHT. 

- Làm nòng cốt trong việc xây dựng và củng cố các TTHTCĐ ở xã, phường, 

thị trấn. 

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng các mô hình học tập, phát hiện và nhân 

các điển hình trong XDXHHT. 

- Đóng góp vào công tác tư vấn các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án 

XDXHHT giai đoạn 2021 – 2025 và sau 2025. 

- Chỉ đạo và theo dõi một số xã do Trưởng ban phân công. 

7.2. Đại diện Phòng Tài chính. 

- Cùng với lãnh đạo Phòng Tài chính và phối hợp với ngành Giáo dục và Đào 

tạo xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm 

cho nhiệm vụ XDXHHT trên địa bàn cả huyện; ( bao gồm cả giáo dục trường học 

và giáo dục thường xuyên) một cách hợp lý. 

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách sự nghiệp giáo dục cho nhiệm 

vụ XDXHHT, nhất là cho giáo dục thường xuyên ( bao gồm giáo dục thường 

xuyên và TTHTCĐ). 

- Tham gia đề xuất các cơ chế tài chính, chế độ, chính sách đối với giáo dục 

thường xuyên.  

- Chỉ đạo và theo dõi một số xã do Trưởng ban phân công. 

7.3. Đại diện Phòng lao động TB&XH. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Huyện Đoàn TNCS 

HCM, Hội Khuyến học huyện, Hội nông dân lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo 
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công tác dạy nghề, đặc biệt là xây dựng phương án dạy nghề cho Thanh niên và 

nông dân theo các chương trình dự án của tỉnh, đoàn TNCSHCM, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở LĐTBXH đã được UBND tỉnh phê duyệt sát thực tế, phù 

hợp với nguyện vọng và điều kiện của nông dân, thanh niên nông thôn. Chỉ đạo 

và phát huy có hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện,        

( TTGDNN-GDTX và các TTHTCĐ ) phục vụ cho công tác dạy nghề cho Thanh 

niên và nông dân góp phần tạo thêm nghề mới, việc làm mới cho Thanh niên và 

nông dân, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

lao động trong nông dân, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. Nâng cao tỷ lệ 

người lao động trong các độ tuổi qua đào tạo nghề; Nâng cao tỷ lệ người qua đào 

tạo nghề có việc làm; Thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, 

góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

- Cùng với Phòng tài chính lập kế hoạch phân bổ kinh phí dạy nghề và kinh 

phí chương trình dạy nghề cho Thanh niên, nông dân thật sự hợp lý và khả thi. 

- Kiểm tra đánh giá công tác dạy nghề trong đề án XDXHHT. 

- Chỉ đạo và theo dõi một số xã do trưởng ban phân công. 

7.4. Thành viên Phòng Nội vụ. 

- Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ XDXHHT đối với mỗi tổ chức 

và cá nhân; gắn với công tác quy hoạch cán bộ, đề bạt, tuyển dụng và khen 

thưởng cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức cá nhân tiêu biểu trong công tác 

XDXHHT. 

- Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách về XDXHHT… 

- Chỉ đạo và theo dõi một số xã. 

- Tham gia vào tổ tổng hợp của Ban chỉ đạo. 

7.6. Đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ. 

- Cùng với các đồng chí lãnh đạo 2 tổ chức huyện Đoàn và Hội Phụ nữ huyện 

triển khai nhiệm vụ XDXHHT trong hệ thống tổ chức của mình với các chỉ tiêu, 

nội dung, biện pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng nhanh trình độ, năng lực của đoàn 

viên và cán bộ đoàn, cán bộ Hội; tham gia tích cực vào chương trình dạy nghề cho 

thanh niên và phụ nữ ở nông thôn. 

- Phát động và chỉ đạo có kết quả phong trào thanh niên thường xuyên học 

tập, rèn luyện với chất lượng tốt nhất; tiếp thu và làm chủ khoa học - công nghệ, 

có nghề nghiệp để lập thân, lập nghiệp và xây dựng đất nước. 

- Phối hợp với HKH và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc cấp học bổng 

cho HS, SV nghèo; tôn vinh học sinh, sinh viên giỏi, tài năng. 

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ; 

nâng cao trình độ các mặt cho Thanh niên và Phụ nữ; tham gia quản lý và tổ chức 

học tập ở TTHTCĐ vv… 

- Chỉ đạo và theo dõi một số xã do trưởng ban phân công. 

7.7. Đại diện TTVHTT&DL 
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- Phối kết hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo, tham gia vào tổ tổng hợp 

và tuyên truyền đến nhân dân trên toàn huyện về XDXHHT qua hệ thống phát 

thanh, truyền hình. 

- Chỉ đạo và theo dõi một số xã do trưởng ban phân công. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung bản 

Quy chế này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, bất cập các thành viên 

BCĐ phản ánh để được tiếp tục bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 
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