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CHỈ THỊ 

Về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030 
___________ 

 Trong giai đoạn 2011-2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập đã được Hội Khuyến học Việt Nam cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và các bộ, ngành tích cực triển khai trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố của cả nước. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự hỗ 

trợ hiệu quả của các doanh nghiệp, sự vào cuộc, hưởng ứng tích cực của các tầng 

lớp nhân dân, ngành Giáo dục và các cấp Hội Khuyến học đã phát huy tinh thần 

chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; qua đó 

nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ 

trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 

2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-

CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập (Kết luận số 49-KL/TW), Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 

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” và Quyết định số 

489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:  

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả dạy học trên đài truyền hình, phát thanh, 

học từ xa, học qua mạng và tăng cường chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục 

chính quy và cơ sở giáo dục thường xuyên; tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, 

chia sẻ tài nguyên giáo dục mở trong các cơ sở giáo dục đại học. 

b) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội 

học tập của các địa phương; rà soát, hoàn thiện quy chế kiểm tra, công nhận kết 

quả học tập giáo dục thường xuyên; liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo 

dục thường xuyên. 

c) Rà soát, đánh giá việc sáp nhập các trung tâm học tập cộng đồng với 

trung tâm văn hóa, thể thao xã; nghiên cứu đề xuất các giải pháp để hoàn thiện 
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mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

của Việt Nam. 

2. Hội Khuyến học Việt Nam 

a) Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ 

học tập”, “Cộng đồng học tập” (thôn/bản/ấp/tổ dân phố), “Đơn vị học tập” ở cơ 

sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2021-2030 theo hướng thiết thực và hiệu quả. Gắn 

kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập với việc công nhận các mô hình văn 

hóa và các danh hiệu thi đua. 

b) Tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030” theo hướng 

nâng cao chất lượng các mô hình học tập. 

c) Tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học ở các cộng 

đồng dân cư; trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, viện nghiên 

cứu và trong lực lượng vũ trang, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến 

tài, học tập suốt đời sôi nổi rộng khắp trong cả nước. 

d) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội đẩy mạnh xây dựng mô hình công dân học tập trong đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, giáo viên, sinh viên, học viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng các hình thức đào tạo, đào tạo 

lại, đào tạo thường xuyên, đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có 

hướng dẫn, giúp cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người 

khuyết tật, người nội trợ và người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với giáo dục nghề 

nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. 

b) Xây dựng và nhân rộng các mô hình đào tạo, đào tạo lại nghề nghiệp cho 

người lao động trong các doanh nghiệp, công ty; đào tạo nghề gắn với ngành 

nghề truyền thống, đào tạo nghề gắn với sản xuất, kinh doanh và đào tạo nghề ở 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người 

lao động. 

c) Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 

24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách 

phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường 

chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên 

lực lượng lao động. 
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d) Hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Hội khuyến học các 

cấp tham gia hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

4. Bộ Tài chính 

a) Hướng dẫn các địa phương tiếp tục vận dụng Thông tư số 07/2018/TT-

BTC ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” 

để tổ chức các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng xã hội học tập. 

b) Bố trí kinh phí và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Chiến lược, Chương trình, kế 

hoạch, đề án, dự án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 các 

cấp ở địa phương. 

b) Triển khai các nội dung tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW 

của Ban Bí thư. 

c) Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập 

(Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập thôn/bản/ấp/tổ dân phố, 

Đơn vị học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý, Cộng đồng học tập cấp xã, Đơn vị học 

tập đối với cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện) một cách thiết thực, hiệu quả. Chủ động 

tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 

hóa của Liên hợp quốc điều hành. 

d) Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thường xuyên; rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ các trung tâm học 

tập cộng đồng, đặc biệt là các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã miền núi, 

biên giới, hải đảo. 

đ) Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ người học xóa 

mù chữ là người dân tộc thiểu số; hỗ trợ người tham gia công tác xóa mù chữ  

không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

e) Bố trí và huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện 

các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ trong các Chiến lược, Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ưu tiên cấp kinh phí đảm bảo cho 

Hội khuyến học các cấp tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030” và thực hiện 

chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ khuyến học các cấp. 
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6. Các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các 

cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng xã hội 

học tập và việc học tập suốt đời của người lớn cũng như lợi ích, tác dụng của các 

mô hình học tập trong các tầng lớp nhân dân. 

7. Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

phối hợp để triển khai thực hiện các hoạt động đẩy mạnh công tác khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực 

hiện nghiêm Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Hội Khuyến học Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

 các Vụ, Cục; 

- Lưu: VT, KGVX (2). 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

 


