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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức quan triệt, triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 63-NQ/TU; 

thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về đổi mới căn bản, phát 

triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai quyết liệt, đồng bộ, tích cực, bám 

sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 63-NQ/TU và Kế 

hoạch này nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo 

dục và đào tạo với mục tiêu nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực góp phần phát 

triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

3. Phát huy sức mạnh của tập thể, công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tài nguyên và Môi trường trong việc đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo 

dục và đào tạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực để hoàn 

thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. 

II. MỤC TIÊU 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở trong nhiệm vụ tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn 

diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo 

dục và đào tạo, tạo mọi cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập 

thường xuyên, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, phát triển đào tạo từ xa, 

phát triển văn hóa đọc...; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối 

sống; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tin học, 

ngoại ngữ và năng lực thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo nguồn 

nhân lực chất lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG GIẢI PHÁP 

1. Các phòng, đơn vị tăng cường phổ biến, quán triệt các quan điểm của 

Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh thực hiện công tác truyền 

thông về đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo. 
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2. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

3. Triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 

2030”1 tại cơ quan: kết hợp giữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, 

lối sống với việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 

nghề nghiệp, năng lực tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến 100% 

công chức, viên chức, người lao động về lợi ích của chuyển đổi số; tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; tìm hiểu để định 

hướng phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học, các công nghệ tự động hóa, số 

hóa, mô hình hóa trong thu nhận dữ liệu, điều tra, quan trắc, giám sát, dự báo, 

cảnh báo Tài nguyên và Môi trường. 

4. Kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp kinh phí, hỗ trợ trang thiết bị 

học tập cho học sinh chưa có hoặc không thể có khả năng mua thiết bị học tập 

trực tuyến, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; 

thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “tất cả vì học sinh thân 

yêu”, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch 

COVID-19. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết và Kế hoạch này đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động. Định kỳ hằng năm (trước ngày 05/12) 

báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở để tổng hợp. 

2. Văn phòng Sở 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời 

định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12) tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực 

hiện, đề xuất xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch 

gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.  

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                           

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 

                                           
 1 Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. 
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