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   Kính gửi: 

       - Trung tâm GDNN-GDTX Bình Giang;
                 - Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn;
                 - Các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS.

Công văn số 1103/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 
đối với GDTX, Phòng GD&ĐT Bình Giang hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục thường xuyên (GDTX) năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt 

động dạy và học chủ động, linh hoạt, thích ứng và phù hợp với tình hình dịch 
bệnh Covid-19 tại địa phương. Đảm bảo tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

2. Tiếp tục thực hiện Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 
học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Tăng 
cường phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt Kế hoạch số 
4206/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 
"Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện triển khai thực 
hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn huyện 
Bình Giang.

3. Tăng cường thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các 
cơ sở GDTX, nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ trên địa bàn huyện.

4. Đổi mới công tác quản lý tại các trung tâm học tập cộng đồng 
(TTHTCĐ), tăng cường quyền tự chủ gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

5. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
quản lý (CBQL), giáo viên (GV), cộng tác viên trong các TTHTCĐ. 

6. Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động các TTHTCĐ trên tinh thần thiết 
thực, hiệu quả; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất (CSVC) đảm bảo chất lượng 
các hoạt động GDĐT đối với các TTHTCĐ; tích cực ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số đảm bảo chất lượng chương trình GDTX.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
1. Triển khai các biện pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động các 

trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) trong tình hình bình thường mới
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Tiếp tục triển khai Công văn số 782/SGDĐT-GDTrH ngày 08/6/2020 của 

Sở GD&ĐT Hải Dương về việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các 
trung tâm học tập cộng đồng, thúc đẩy các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát 
triển bền vững. 

Đổi mới hình thức khảo sát, điều tra nhu cầu học tập của người dân, đẩy mạnh 
việc sử dụng phiếu điều tra điện tử và trực tuyến trong thu thập thông tin về nhu cầu, 
nguyện vọng học tập của người dân. 

Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức cho người dân thông qua đài 
truyền thanh xã, thị trấn; đăng tải trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã 
hội có nhiều người dùng tại Việt Nam. Giới thiệu, hướng dẫn, vận động người 
dân sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện 
tử khác để truy cập và khai thác các kho tài nguyên học liệu mở.

Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 
của trung tâm phù hợp với tình hình thực tế đặc thù địa phương, để đáp ứng nhu 
cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở địa phương, 
đảm bảo mọi người dân được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng nghề 
nghiệp. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới; kết hợp tổ chức Lễ khai giảng với 
tập huấn học viên sử dụng công nghệ thông tin thiết bị điện tử tra cứu dữ liệu 
hữu ích cho việc học tập trên internet (hoặc tổ chức các chuyên đề theo điều kiện 
thực tế của trung tâm học tập cộng đồng).

Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2022 theo Kế hoạch 
của UBND huyện Bình Giang và tổ chức "Ngày sách Việt Nam" theo hướng 
thiết thực, hiệu quả, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động về Phòng GD&ĐT, 
trung tâm GDNN-GDTX  đầy đủ và kịp thời. Tổ chức tốt phong trào xây dựng 
thư viện cộng đồng; tủ sách cộng đồng, lớp học, gia đình, dòng họ. Có các hoạt 
động thiết thực xây dựng, phát triển “văn hóa đọc” tại cộng đồng,

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu 
biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong 
cộng đồng. Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình 
thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng; chủ động 
phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp nhằm quản lý, tổ chức các chuyên 
đề chuyển giao công nghệ khoa học, áp dụng trong nông nghiệp, chăn nuôi, phối 
hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các 
dự án, chương trình tại địa phương tổ chức dạy nghề cho nông thôn một cách 
thiết thực hiệu quả; thực hiện công tác xóa mù chữ tại xã, thị trấn. Quản lý tài 
chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện các giải pháp đa dạng hóa các hoạt động giáo dục ở TTHTCĐ, 
kết hợp giáo dục kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật với dạy nghề ngắn hạn 
cho nhân dân. Ban giám đốc quản lý việc thống kê số liệu thực hiện chuyên đề, 
số người tham gia, các nguồn kinh phí thực hiện chuyên đề, vào sổ theo dõi 
hàng tháng trong từng năm.
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Giám đốc TTHTCĐ tham mưu UBND xã, thị trấn vận động các nhà giáo, 

nhà khoa học, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm người địa phương hỗ trợ cho 
các TTHTCĐ hoạt động, đặc biệt là việc xây dựng nội dung chương trình, biên 
soạn tài liệu và sản xuất học liệu phục vụ các chương trình tập huấn, chuyển 
giao công nghệ theo Kế hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động. Thường xuyên tổ 
chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao 
động ở địa phương; Tổ chức các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với 
từng đối tượng. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 
quản lý và tổ chức các hoạt động học tập tại trung tâm. Kết nối với trung tâm 
GDNN-GDTX để giúp các học viên đăng ký học tập trực tuyến/từ xa theo 
chương trình cao đẳng, đại học.

Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các hoạt động GDTX tai địa phương như: 
Ngày sách Việt nam (21/4/2023) với nội dung, hình thức thiết thực: xây dựng 
“Tủ sách cùng học” trong các TTHTCĐ và trung tâm GDNN-GDTX.

Phòng GD&ĐT Bình Giang phân công THHTCĐ xã Tân Việt và xã Cổ Bì 
xây dựng thí điểm mô hình TTHTCĐ hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững 
để nhân rộng cho các TTHTCĐ học tập; chú trọng thí điểm các mô hình 
TTHTCĐ phù hợp vởi đặc thù kinh tế, xã hội của các địa phương; đáp ứng nhu 
cầu học tập của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập 
giai đoạn 2021 - 2030", tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 
2022, "Ngày sách Việt Nam"

Phòng GDĐT Bình giang tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện có 
hiệu quả Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện triển 
khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa 
bàn huyện Bình Giang; xây dựng quy chế phối hợp với trung tâm GDNN - 
GDTX và các phòng, ban, ngành, tổ chức để triển khai Kế hoạch.

Phòng GDĐT tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ 
hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục 
vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” và chỉ đạo các đơn vị, trường học 
trên địa bàn tổ chức "Ngày sách Việt Nam" theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

Ban giám đốc THHTCĐ tham mưu UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
và triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022; phối hợp 
Đài truyền thanh xã (thị trấn) tuyên truyền về Tuần lễ; Tổ chức khai giảng năm 
học mới ngày 01/10/2022; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động 
của Tuần lễ theo hướng dẫn tại Thông tư 17/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ 
Tài Chính; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân 
rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy 
học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng XHHT, xây dựng xã hội 
học tập trong nền kinh tế số, xã hội số; xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức 
thiết thực để tổ chức hiệu quả Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo công văn 
hướng dẫn của Sở GDĐT.

Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên 
tuyền, tổ chức các chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 
đời năm 2022; tham gia các hoạt động của Tuần lễ do huyện tổ chức; tổ chức các 
lớp học, tập huấn, hội thảo, giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong 
phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là 
các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử 
dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống, nộp báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ 
hưởng ứng học tập suốt đời về Phòng GD&ĐT.

3. Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ 
Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 615/KH-BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban 

chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) tỉnh Hải Dương về thực 
hiện PCGD, XMC năm 2022, Kế hoạch số 02/BCĐ ngày 06/01/2022 của Ban 
chỉ đạo PCGD, XMC huyện Bình Giang về kế hoạch thực hiện PCGD, XMC 
năm 2022. 

Phòng GDĐT phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX Bình Giang rà soát 
người mù chữ, người tái mù chữ trên địa bàn; tham mưu Ban Chỉ đạo phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện xây dựng kế hoạch xóa mù chữ phù hợp với 
thực tế địa phương.

Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn chỉ đạo các trường mầm non, tiểu 
học, THCS, TH&THCS trú trọng công tác điều tra, thống kê số người mù chữ 
và tái mù chữ trong độ tuổi. Cập nhật thông tin về người mù chữ trên hệ thống 
thông tin phổ cập giáo dục XMC của Bộ GDĐT đảm bảo đúng quy trình và thời 
gian quy định.

Trung tâm GDNN - GDTX mở các lớp xóa mù chữ bằng các hình thức phù 
hợp với bối cảnh địa phương để củng cố kết quả biết chữ, tạo cơ hội cho người 
dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và áp dụng vào cuộc sống để 
phát triển kinh tế; học nghề, tìm kiếm việc làm,…

Triển khai thực hiện chương trình xóa mù chữ mới; xây dựng các học liệu, 
đồ dùng dạy học trực quan phù hợp với người học; gắn nội dung bài học với tình 
hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách TTHTCĐ
Các TTHTCĐ chủ động kiện toàn bộ máy Ban giám đốc trung tâm nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 khi có sự thay đổi về nhân sự. Trong đó Ban giám đốc Trung 
tâm, gồm một cán bộ quản lý cấp xã kiêm giám đốc trung tâm, một cán bộ của 
Hội Khuyến học và một cán bộ lãnh đạo của trường tiểu học hoặc trung học cơ 
sở trên địa bàn kiêm phó giám đốc; Ban chỉ đạo Trung tâm gồm Ban giám đốc 
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và các thành viên là người đứng đầu ban ngành trong xã, thị trấn như Hội Phụ 
Nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Nông dân,...; 
tăng cường khảo sát nhu cầu học tập của người dân, tạo cơ sở để xây dựng kế 
hoạch hoạt động phù hợp.

Phòng GDĐT phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, 
giáo viên, báo cáo viên các trung tâm HTCĐ.

5. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của TTHTCĐ
Phòng GDĐT tham mưu với UBND cấp huyện để có các giải pháp hỗ trợ 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các TTHTCĐ. 
Lãnh đạo TTHTCĐ các xã, thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật 

chất, từ đó tăng cường tham mưu với UBND cấp xã để hỗ trợ TTHTCĐ nâng 
cao hiệu quả hoạt động; đầu tư hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ 
thông tin phục vụ cho hoạt động GDTX, đào tạo từ xa, trực tuyến; có chính sách 
huy động xã hội hóa việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp 
ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học ở mọi lứa tuổi tại địa phương. 

Lãnh đạo các xã (thị trấn), TTHTCĐ tổ chức vận động các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp tài trợ mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho 
TTHTCĐ.

6. Nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề phổ thông 
Căn cứ Công văn số 230/PGDĐT ngày 23/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối 
với GDTX, các trường THCS, TH&THCS chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức 
hiệu quả công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh; phối hợp với Trung tâm 
GDNN - GDTX tổ chức cho học sinh lớp 8, 9 năm học 2022 - 2023 (trừ học 
sinh khuyết tật) đăng ký học nghề và thu nghề phù hợp với nhu cầu phát triển 
nguồn nhân lực của địa phương; linh hoạt bố trí thời gian học văn hóa và học 
nghề hợp lý, bố trí thời gian, địa điểm thực hành nghề. 

7. Công tác phối hợp của phòng GD&ĐT với trung tâm GDNN-GDTX, 
Hội Khuyến học huyện Bình Giang 

- Phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX:
+ Tham mưu với UBND huyện sắp xếp, bố trí giáo viên biệt phái làm việc 

tại TTHTCĐ theo quy định Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 
của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 
động TTHTCĐ xã, phường, thị trấn; xây dựng mạng lưới giáo viên, báo cáo 
viên cho các TTHTCĐ. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên của TTHTCĐ ít nhất 2 
lần/năm;

+ Tổ chức dạy nghề và thi nghề phổ thông đối với học sinh lớp 9 cấp 
THCS theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/10/2019 về thực hiện Đề án 
“Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ 
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thông giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn huyện Bình Giang; thực hiện tốt công 
tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS học tiếp văn hóa THPT và đào tạo 
nghề tại trung tâm GDNN-GDTX để phục vụ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực 
của địa phương, qua đó tạo cơ hội tìm việc làm cho học viên, góp phần nâng cao 
tỷ lệ người lao động qua đào tạo; 

+ Thực hiện rà soát người mù chữ, người tái mù chữ trên địa bàn; tham 
mưu Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện xây dựng kế hoạch 
xóa mù chữ phù hợp với thực tế địa phương;

+ Tổ chức bồi dưỡng giáo viên các cấp học theo tinh thần Công văn số 
8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
hướng dẫn các trung tâm GDTX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên 
mầm non, phổ thông và GDTX.

+ Kiểm tra, đánh giá thi đua cuối năm TTHTCĐ các xã, thị trấn theo Công 
văn số 1620/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 27/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hải Dương về việc hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ.

- Phối hợp phối hợp với Hội Khuyến học huyện tham mưu với UBND 
huyện xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và 
“Đơn vị học tập” theo Thông tư của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của UBND tỉnh, 
nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học tại các nhà trường trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phòng GD&ĐT phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX Bình Giang hướng 

dẫn trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
năm học 2022 - 2023, thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng quý, học kỳ, cả 
năm theo mẫu quy định; tổ chức tổng kết hoạt động Trung tâm HTCĐ, hoạt 
động giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện; tổ chức đánh giá thi đua cuối 
năm theo quy định. 

Căn cứ vào Kế hoạch của Phòng GD&ĐT Bình Giang, yêu cầu Giám đốc 
các trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ văn bản, chủ động xây dựng 
kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Phòng 
GD&ĐT Bình Giang hoặc Trung tâm GDNN-GDTX Bình Giang để được giải 
quyết./.

Nơi nhận:                                                                                     
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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