UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 166 /PGD

Vị Xuyên, ngày 12 tháng 9 năm 2017
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V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2017-2018 đối với giáo dục
thường xuyên

Kính gửi:
- Các trường trực thuộc;
- Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 998/SGDDT-GDTX ngày 19 tháng 8 năm 2017 Về
việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX, Phòng
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với Giáo dục
thường xuyên (GDTX) như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kế hoạch triển khai Đề án "Xây
dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và kế hoạch triển khai Đề án “Xóa mù
chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Đề án số 15/DA – UBND của
UBND huyện Vị Xuyên về “Đổi mới hoạt động của Trung tâm học cộng đồng
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020”.
Đa dạng hóa các chương trình, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, chú
trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.
Tích cực đổi mới đồng bộ giữa phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của người học; tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo
viên; chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, báo cáo viên
các cơ sở GDTX đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I. Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành thực hiện chương trình hành
động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; tiếp tục
triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ
chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh
1. Căn cứ Kế hoạch chung của ngành thực hiện Chương trình hành động của
Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; căn cứ vào điều kiện thực tế và
nhu cầu phát triển, các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai kế hoạch nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục toàn diện cho các cơ sở GDTX
nói riêng.
2. Tiếp tục triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua
của ngành bằng những việc làm thường xuyên thiết thực, tạo sự chuyển biến tích
cực trong ý thức, thái độ và hành vi của cán bộ, giáo viên, học viên. Các trung
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tâm GDTX tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới. Tổ
chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần trở thành nền nếp sinh hoạt
thường xuyên, nghiêm túc, thể hiện lòng nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc và lan
tỏa sâu rộng trong các cơ sở giáo dục.
II. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày
25/11/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai
đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt
đời của người dân, Đề án số 15/DA – UBND của UBND huyện Vị Xuyên về
“Đổi mới hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn trên địa bàn
huyện Vị Xuyên, giai đoan 2017 - 2020”.
2. Tăng cường phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch
huyện xây dựng nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý
nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời (HTSÐ) và xây dựng xã hội học tập (XHHT).
Trong đó tập trung đợt cao điểm vào thời gian đầu tháng 10.
3. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ
5 (từ 16/4 - 21/4/2018); Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 08 tháng 10 năm 2017 với các hoạt động đa dạng,
phong phú, thiết thực và hiệu quả, khuyến khích các địa phương tổ chức khai
giảng năm học mới của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) kết hợp với
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về hoạt
động của TTHTCĐ.
4. Các đơn vị trường học cần phối hợp tốt với Hội Khuyến học và các ban
ngành liên quan để chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng
học tập” theo hướng dẫn của UBND tỉnh, đảm bảo các danh hiệu được công
nhận đúng thực chất, không chạy theo hình thức. Tiếp tục nhân rộng các mô hình
“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (thôn/bản/tổ dân
phố) và “Đơn vị học tập”.
5. Tiếp tục phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài Xây dựng XHHT và
phát huy vai trò chủ động tích cực của Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học và
Hội người cao tuổi trong việc liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã
hội tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng XHHT, góp phần hoàn thành
các mục tiêu triển khai thực hiện Đề án Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020.
6. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, tranh thủ sự ủng hộ của các cá nhân, tổ
chức trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch Xây dựng XHHT tại địa
phương.
III. Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
1. Các đơn vị tổ chức điều tra đến hộ gia đình, thu thập thông tin chính xác
về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn. Cập nhật đầy đủ, chính xác và
đúng tiến độ vào phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC). Xây
dựng kế hoạch mở lớp XMC, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo chỉ tiêu
UBND huyện giao phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Tiếp tục huy động người
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trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ ra lớp học XMC, đặc biệt quan tâm đến trẻ em
gái, phụ nữ, người dân tộc thiểu số; nâng tiêu chuẩn công nhận biết chữ đối với
cá nhân và đơn vị cấp xã, thị trấn lên mức độ 2 ở những nơi có đủ điều kiện.
2. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016
Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công
nhận đạt chuẩn phổ giáo dục, XMC và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về phổ cập
giáo dục, XMC, trong đó chú trọng việc mở rộng độ tuổi XMC đến 60 tuổi đối
với các xã, thị trấn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi. Những nơi có điều
kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn cần tập trung ưu tiên XMC cho phụ nữ,
đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi 15-35 và từng bước mở rộng độ tuổi
XMC.
3. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm học tập cộng các xã, thị trấn hoàn thành
tốt các chỉ tiêu xóa mù chữ theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục
các cấp giai đoạn 2016 – 2020 của UBND huyện Vị Xuyên.
4. Linh hoạt tổ chức lớp học XMC bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho người học; tăng cường phối hợp với các tổ chức, ban ngành,
đoàn thể trên địa bàn huyện.
5. Chương trình XMC được thực hiện theo văn Công văn số 647/SGDGDTX ngày 10/9/2010 của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương
trình xoá mù chữ đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3. Chương trình GDTTSKBC thực
hiện theo công văn số 1613/BGDĐT-GDTX ngày 24/3/2011 của Bộ GD&ĐT về
việc hướng dẫn thực hiện chương trình XMC&GDTTSKBC đối với lớp 4, lớp 5.
Hồ sơ sổ sách của các lớp học XMC, GDTTSKBC phải thực hiện nghiêm túc
theo quy định. Khuyến khích học viên XMC tham gia chương trình giáo dục đáp
ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ ở
các TTHTCĐ nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ.
6. Các đơn vị trường học tham mưu với UBND các xã, thị trấn có chính
sách hỗ trợ người học XMC, ưu tiên đối tượng người dân tộc thiểu số, những
người ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
7. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong
công tác xóa mù chữ.
IV. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở
1. Tiếp tục củng cố, duy trì kết quả phổ cập GDTHCS; chủ động xây dựng
kế hoạch mở các lớp BTTHCS, nâng dần tỷ lệ các tiêu chí PCGDTHCS; đơn vị
nào đã đạt ở mức độ 1 phấn đấu đạt mức độ 2; cần chú trọng đến chất lượng các
lớp phổ cập GDTHCS; thời gian học của các lớp phổ cập GDTHCS có thể rút
ngắn nhưng tối thiểu phải đạt 6 tháng/lớp.
2. Các đơn vị trường học cần thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác phổ
cập THCS theo từng tháng, quý về Phòng GD&ĐT, để theo dõi, tổng hợp, kịp
thời báo báo Ban chỉ đạo tỉnh.
V. Đối với trung tâm học tập cộng đồng
1. Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 15/DA –
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UBND của UBND huyện Vị Xuyên về “Đổi mới hoạt động của Trung tâm học
cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020” có hiệu quả;
tích cực vận động cán bộ nghỉ hưu, người có kiến thức, kinh nghiệm tham gia
vào các hoạt động của TTHTCĐ.
2. Chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để mở các lớp
chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến...một cách linh hoạt đáp ứng nhu cầu “cần gì
học nấy” của người dân trong cộng đồng; tiếp tục đầu tư, nhân rộng mô hình xây
dựng TTHTCĐ điểm tại các xã, thị trấn có điều kiện thuận lợi.
3. Phối hợp với các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức các lớp tuyên
truyền về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT tại TTHTCĐ nhằm góp phần thực
hiện chủ trương giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục
xã hội.
4. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để lựa
chọn triển khai các nội dung trong bộ tài liệu đã được biên soạn tại các
TTHTCĐ theo từng chuyên đề phù hợp với nhu cầu học tập của người dân địa
phương. Từ năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT đã xây dựng Chương trình khung
cho TTHTCĐ,
5. Chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc đầu tư cơ sở
vật chất, phòng làm việc, hỗ trợ nguồn kinh phí ngoài kinh phí từ ngân sách nhà
nước cấp hàng năm để tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ đạt hiệu quả.
6. Duy trì tốt hoạt động của các TTHTCĐ; lưu ý hệ thống hồ sơ, sổ sách
quản lý của TTHTCĐ phải đủ, đúng mẫu quy định của Sở GD&ĐT, phải đảm
bảo tính pháp lý, chứng minh những nội dung đã hoạt động của trung tâm. Hàng
năm, tổ chức đánh giá xếp loại các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại văn bản số
1342/SGD-GDTX ngày 18/12/2012 của sở GD&ĐT.
VI. Biên chế năm học
Thực hiện nghiêm túc theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành
kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
VII. Một số hoạt động khác
1. Các đơn vị căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT,
các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: giáo dục
pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ
tài nguyên môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo
dục về ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS;
giáo dục an toàn giao thông; tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay; ...
2. Các đơn vị tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết năm học, công tác thi
đua, khen thưởng, gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT đảm bảo đầy đủ, chính xác và
đúng thời hạn.
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Trên đây là một số nội dung cơ bản, trọng tâm, định hướng thực hiện trong
năm học 2017-2018 đối với Giáo dục thường xuyên. Trong quá trình triển khai
thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị trường học, Trung tâm
học tập cộng đồng các xã, thị trấn phản ánh về Phòng GD&ĐT để phối hợp giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND huyện Vị Xuyên;
- Lãnh đạo PGD&ĐT
- UBND các xã, thị trấn;
- Website Phòng GD;
- Lưu: VT, GDTX.
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