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QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg 

ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 
luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 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, giai đoạn 2020 - 2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 

Căn cứ Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 11 – CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 

Căn cứ 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 ngày 10 tháng 5 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện 
Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 
hoạch thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư 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, giai đoạn 2020 - 2025. 

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

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và 
Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo) 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Lưu: VT, K2ĐT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
ky] 
 

          Trần Văn Thuấn 
 

             BỘ Y TẾ 

       

    Số……./QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2020 
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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện 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 ngày 10 tháng 5 năm 2019 

của Ban Bí thư 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, giai đoạn 2020 – 2025. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      QĐ-BYT ngày   tháng   năm 2020) 

 

Theo 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 ngày 10 tháng 5 năm 2019 

của Ban Bí thư 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, giai đoạn 2020 – 2025 (sau đây gọi là Kế 

hoạch 489 về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập).  

Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính Phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ 

đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội 

thực hiện đồng bộ và hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của 

Ban Bí thư 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 (sau đây viết tắt là Kết luận số 49-KL/TW và Chỉ 

thị 11-CT/TW). 

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ 

quốc và các Tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, huy 

động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia 

công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

2. Tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao 

dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước và hội nhập quốc tế.  

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Y tế xây 

dựng Kế hoạch hoạt động Triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 

           BỘ Y TẾ 

       

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2020 
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tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư 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, giai 

đoạn 2020 – 2025, gồm nội dung sau: 

II.   NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CHỦ YẾU VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy cùng 

cấp phổ biến, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11- 

CT/TW và Kết luận số 49-KL/TW tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động.  

a. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với tổ chức Đảng và cấp ủy cùng cấp 

trong tổ chức phổ biến, nghiên cứu quán triệt nội dung Chỉ thị 11-CT/TW và Kết 

luận 49-KL/TW đến từng cán bộ công chức/viên chức trong đơn vị. 

b. Lãnh đạo các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe chỉ đạo và tạo điều kiện thuận 

lợi cho tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong cơ sở quán triệt tinh thần học 

tập suốt đời và xây dựng thói quen đọc sách trong công đoàn viên và đoàn viên 

thanh niên của cơ sở. Tuyên dương các tấm gương tiêu biểu về tinh thần học tập, 

lao động sáng tạo trong cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên của Nhà trường. 

2. Tăng cường truyền thông về công tác đổi mới đào tạo trong khối ngành sức khỏe, 

định hướng đào tạo năng lực và xây dựng, tổ chức chương trình đào tạo hội nhập 

quốc tế. 

a. Tăng cường truyền thông về công tác đổi mới đào tạo khối ngành sức khỏe theo 

hướng đào tạo năng lực và truyền thông về những cải tiến trong công tác quản lý 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế. 

b. Tăng cường hỗ trợ hợp tác giữa bệnh viện/cơ sở thực hành với các Trường trong 

đào tạo khối ngành sức khỏe, nhằm đảm bảo các năng lực cần thiết, đặc biệt là 

tăng cường kỹ năng tay nghề cho sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp. 

c. Tổ chức các chương trình đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của Việt Nam.   

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài đối 

với các y bác sỹ của đơn vị, có chính sách khuyến học, khuyến tài đối với học 

sinh, sinh viên và tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài dành cho cán bộ 

nhân viên y tế tại vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. 

a. Các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe có chính sách ưu tiên về học phí và học 

bổng đối với sinh viên, học viên nghèo và tại các vùng khó khăn, có chính sách 

thu hút sinh viên giỏi, sinh viên có thành tích đặc biệt vào theo học. 
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b. Các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế tăng cường tổ chức các hoạt động khuyến học, 

khuyến tài đối với cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như vun 

đắp, tuyên dương tinh thần thi đua học tập trong con em cán bộ, nhân viên ngành 

y tế. 

c. Các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế lồng ghép hoạt động khuyến học, khuyến tài vào 

các hoạt động từ thiện, xã hội, tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện 

dành cho trẻ em bị ảnh hưởng của chất độc da cam, HIV/AIDS, trẻ em tật 

nguyền và những trẻ cần sự trợ giúp đặc biệt, không chỉ dừng ở hoạt động tặng 

quà mà cần trang bị kỹ năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, 

tăng cường hiểu biết pháp luật, tạo thêm cơ hội cho các em được học văn hóa, 

học nghề. 

d. Tăng cường phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch 

bệnh dễ hiểu và dễ thực hành trên các kênh truyền thông phù hợp để mọi người 

dân có cơ hội tiếp cận được.  

4. Các cơ sở trực thuộc cần đa dạng hóa các mô hình học tập để tăng khả năng tiếp 

cận của học viên, sinh viên trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo và đạt được các 

chuẩn năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành.   

a. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Y tế cần đa dạng hóa các mô hình học tập để tạo 

cơ hội học tập thuận lợi hơn cho học viên sinh viên trên cơ sở đảm bảo các quy 

định và chất lượng đào tạo, đạt được các chuẩn năng lực của chương trình đào 

tạo; đảm bảo các năng lực thực hành. 

b. Các cơ sở trực thuộc có chính sách khuyến khích việc ứng dụng sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, tuyên dương tinh 

thần lao động sáng tạo để khích lệ tinh thần học tập suốt đời trong cán bộ, nhân 

viên, giảng viên, sinh viên và người lao động của đơn vị.  

5. Các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo 

và nghiên cứu khoa học khối ngành sức khỏe. 

a. Tăng cường hoạt động hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên khối ngành sức 

khỏe để đào tạo y khoa của Việt nam đạt được thứ hạng cao trong khu vực và hội 

nhập được với các nước tiên tiến trên thế giới theo mục tiêu chung của ngành y tế. 

b. Tăng cường hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học y học, góp phần đưa 

các thành tựu tiên tiến về điều trị và chăm sóc sức khỏe được ứng dụng thành 

công tại Việt nam, góp phần làm tăng khả năng tiếp cận của người dân Việt nam 

với các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới ngay tại Việt nam. 

6. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự học, tự 

đọc và nâng cao các hiểu biết pháp luật, hiểu biết xã hội cho cán bộ, nhân viên, 

học viên, sinh viên trong đơn vị. 
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a. Cần tổ chức phòng đọc mở và trang bị các loại sách báo, học liệu điện tử có chất 

lượng về lĩnh vực tự nhiên, xã hội tại khu vực đọc mở trong các thư viện để mọi 

cán bộ, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên có thể tiếp cận được.  

b. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tăng cường xây dựng, trao đổi và khai thác, sử 

dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa nhằm tạo nguồn học liệu 

tin cậy, cập nhật và phong phú, dễ tiếp cận đáp ứng nhu cầu tự học của cán bộ 

nhân viên ngành y tế trong khuôn khổ pháp luật và Công ước Berne cùng các quy 

định hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền. 

c. Tăng cường đăng tải các thành tựu, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, cấp 

bách về sức khỏe cộng đồng trên các trang thông tin điện tử theo quy định để 

người dân có thể truy cập, tham khảo và học tập. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo 

a. Chủ trì xây dựng Kế hoạch khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cấp 

Bộ Y tế, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trong việc triển khai, theo 

dõi, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. 

b. Rà soát và chỉnh sửa Thông tư 22/2013/TT-BYT về đào tạo liên tục đáp ứng nhu 

cầu và đảm bảo chất lượng công tác đào tạo liên tục của cán bộ y tế. 

c. Xây dựng và ban hành Nghị định quy định về đào tạo đặc thù trong lĩnh vực sức 

khỏe, hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công tác 

đào tạo nhân lực y tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

d. Thông báo tới các đơn vị trực thuộc về việc lập kế hoạch chi tiết cấp đơn vị. Thực 

hiện theo dõi, giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch của các đơn vị trực 

thuộc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Chính Phủ. 

e. Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức xã hội trong việc góp ý xây 

dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện có liên quan đến lĩnh vực y tế.  

2. Các cơ sở giáo dục/bệnh viện/viện/đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 

a) Xây dựng Kế hoạch khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2020 – 2025 cấp đơn vị phù hợp với Kế hoạch chung của ngành y tế và điều kiện 

thực tế của đơn vị.  

b) Tổ chức thực hiện Kế hoạch và tổng kết, báo cáo kết quả, các khó khăn, thuận lợi 

trong quá trình thực hiện kế hoạch về Bộ Y tế hàng năm. 
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c) Các cơ sở đào tạo/viện nghiên cứu tăng cường đổi mới theo hướng đào tạo năng 

lực, làm tốt công tác đảm bảo chất lượng và tăng cường chất lượng đào tạo nhân 

lực y tế nhằm đáp ứng được yêu cầu xã hội trong tình hình mới.  

d) Chú trọng duy trì chất lượng các loại hình đào tạo nhân tài đặc thù của ngành y tế 

như bác sỹ nội trú, đào tạo chuyên khoa chuyên sâu, phối hợp hiệu quả Viện – 

Trường trong hoạt động giảng dạy lâm sàng nhằm cung ứng và duy trì nguồn 

nhân lực y tế có chất lượng cao cho nước nhà. 

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

a) Phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí 

triển khai các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch. 

b) Chủ trì xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để các cơ sở đào tạo tính 

giá các khóa đào tạo khối ngành sức khỏe. 

4. Vụ Pháp chế 

a. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ 

và Đào tạo cùng các Vụ, Cục liên quan rà soát, phối hợp xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống văn bản pháp quy liên quan. 

b. Khuyến khích hoạt động tự học, xây dựng văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt 

đời đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị.  

5.  Các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc Bộ Y tế: 

a. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và theo yêu cầu của đơn vị chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ đó. 

b. Khuyến khích hoạt động tự học, xây dựng văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt 

đời đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị.  
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KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      QĐ-BYT ngày   tháng   năm 2020) 

 

STT Hoạt động Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

Đơn vị 

phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
1. Phổ biến, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển 

khai nội dung Chỉ thị số 11 – CT/TW và Kết 

luận số 49-KL/TW, Quyết định 489/QĐ-TTg và 

Kế hoạch khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Y 

tế và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 

Các đơn vị 

thuộc Bộ Y tế 

và các đơn vị 

trực thuộc Bộ Y 

tế 

Cục Khoa 

học Công 

nghệ và 

Đào tạo 

Quý IV,  

năm 2020 

  2. 
Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế xây dựng kế 

hoạch khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập cấp đơn vị giai đoạn 2020-2025.  

Các đơn vị trực 

thuộc  

Cục KHCN 

và ĐT – Bộ 

Y tế 

Quý IV,  

năm 2020 
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Triển khai thực hiện kế hoạch và tổng kết báo 

cáo hàng năm. 

Các đơn vị trực 

thuộc 

Cục KHCN 

và ĐT – Bộ 

Y tế 

30/10 hàng 

năm, giai 

đoạn 2020-

2025 
4. 

Rà soát chỉnh sửa Thông tư 22-TT/BYT về đào 

tạo liên tục 

Cục KHCN và 

Đào tạo  

Vụ Pháp 

chế - Bộ y 

tế và các 

đơn vị liên 

quan 

Quý IV,  

năm 2020 

5. Nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị định 

quy định về đào tạo đặc thù trong lĩnh vực 

sức khỏe 

Cục KHCN và 

ĐT 

Vụ Pháp 

chế và các 

vụ cục 

2020-2021 

6 Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật một số 

chương tình đào tạo khối ngành sức khỏe 

Vụ Kế hoạch tài 

chính  

Cục KHCN 

và ĐT 
2021-2022 
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