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ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 580/BC-UBND Văn Quan, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND  

ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh 

Thực hiện Công văn số 2927/SGDĐT-GDTXCN ngày 02/12/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo 

cáo tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

UBND huyện tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 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”; Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 

của Tỉnh ủy; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 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. 

Ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 21/8/2019 về thực hiện Kết luận 

số 49-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 25/9/2019 của 

UBND huyện Văn Quan về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày 

Khuyến học Việt Nam năm 2019; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 25/10/2018 về 

đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Quan năm 2019; Kế 

hoạch số 07a/KH-BCĐ ngày 28/01/2019 về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2019. Trong các Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân và Kế hoạch của UBND huyện về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 

hằng năm đều có các Chương trình mục tiêu về giáo dục, trong đó mục tiêu phổ cập 

giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em năm tuổi luôn được quan tâm và chú trọng. 

Chỉ đạo Hội Khuyến học xây dựng Kế hoạch số 06/KH-HKH ngày 10/4/2019 

về hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài năm xây dựng xã hội học tập năm 

2019. Đồng thời chỉ đạo Hội Khuyến học huyện và Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Văn Quan tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc 

huyện Văn Quan ban hành Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-HKH-MTTQ ngày 

15/5/2017 về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 

tập trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2017 - 2020. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Công tác tuyên truyền 

UBND huyện Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng 

thuận trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong công tác khuyến học, 

khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông huyện tuyên truyền vận động toàn dân tham gia tích cực 

hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân 

trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên hệ thống loa truyền thanh của huyện. 

Tổ chức Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Tự học để 

phát triển năng lực và phẩm chất”, “Phát triển thói quen đọc để trở thành người học 

suốt đời”. Tham dự buổi lễ 450 người: Đại biểu mời 39 người, hiệu trưởng các trường 

học trong huyện 60, công chức viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo 16, lãnh đạo 

Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn 24, cán bộ giáo viên, nhân viên Trung 

tâm GDNN-GDTX 22 người, học sinh của trung tâm GDNN-GDTX 269 em và 20 

học sinh nhận học bổng. Tại lễ khai mạc của huyện đã vận động các tổ chức cá nhân 

đóng góp Hội Khuyến học huyện được được 12.520.000đ (Mười hai triệu năm trăm 

hai mươi nghìn đồng) và 56 cuốn sách; trao học bổng cho 20 em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trong, mỗi xuất học bổng trị giá 500.000đ/01 

học sinh. Các trường trung học phổ thông, các đơn vị trường trung học cơ sở đã tham 

mưu kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tổ chức khai mạc tuần lễ 

tại cơ sở, trong tuần lễ đã tổ chức tuyên truyền được 62 lượt, với các hình thức tuyên 

truyền trực tiếp tại buổi lễ, lồng ghép vào các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội, 

bản tin phát thanh của trường, của đội, treo băng rôn... 

2. Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 

2.1. Xóa mù chữ 

- Số người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: 

+ Trong độ tuổi 15 - 25: đạt tỷ lệ: 99,55% (Không tăng, không giảm so với năm 2018). 

+ Trong độ tuổi 15 - 35: đạt tỷ lệ: 99,08% (Không tăng, không giảm so với năm 2018). 

+ Trong độ tuổi 15 - 60: đạt tỷ lệ: 97,29% (Tăng 0,05% so với năm 2018). 

- Số người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: 

+ Trong độ tuổi 15 - 25: đạt tỷ lệ: 99,22% (Tăng 0,18% so với năm 2018). 

+ Trong độ tuổi 15 - 35: đạt tỷ lệ: 97,84% (Tăng 0,43% so với năm 2018). 

+ Trong độ tuổi 15 - 60: đạt tỷ lệ: 92,48% (Tăng 0,39% so với năm 2018); 

Toàn huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 
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2.2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

- Huy động trẻ em 5 tuổi đến trường : 980/980 cháu, tỷ lệ 100%. 

- Trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non: 980/980 cháu, tỷ lệ 100%. 

- Số đơn vị cấp xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 24/24, đạt 

tỷ lệ 100%. 

 Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 

2.3.  Phổ cập giáo dục tiểu học 

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 991/991 học sinh, đạt tỷ lê ̣100%.  

- Trẻ 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học: 629/636 học sinh đạt, tỷ lệ 

98,89%.  

- Tỷ lệ trẻ đến 14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học: 2739/ 2748 học sinh, 

đạt tỷ lê ̣99,67 %. 

- Số đơn vị cấp xã duy trì đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3: 24/24 đơn vi ̣ đạt tỷ lê ̣

100%. Toàn huyện đạt chuẩn PC GDTH mức độ 3. 

2.4. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

- Tỷ lệ duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS: 24/24 xã, tỷ 

lệ100%. 

- Huy động trẻ hoàn thành Chương trình tiểu học vào học lớp 6: 629/629 em 

đạt tỷ lê ̣100%.    

- Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (2 hệ): 

2769/2896 = 95,6%. 

- Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung 

học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề: 588/2896 = 20,3%. 

- Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3: 24/24 đơn vị, đạt tỉ lệ 

100%. Toàn huyện Văn Quan đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 

3. Trung tâm học tập cộng đồng 

- 23/23 xã và 01 thị trấn đã thành lập được Trung tâm học tập cộng đồng, có đủ 

nhân sự Cán bộ quản lý TTHTCĐ (03 cán bộ/01 Trung tâm). 

- 24/24 TTHTCĐ cố giáo viên bán chuyên trách, đạt 100% để TTHTCĐ  hoạt 

động có hiệu quả. 

- 100% TTHTCĐ có máy vi tính có kết nối mạng Internet, 19 Trung tâm có tủ 

sách riêng; 03 Trung tâm có trụ sở làm việc riêng. 

-  Kết quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xây dựng xã hội học tập 

năm 2019: 
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+ Số lớp: 552 lớp. 

+Số chuyên đề: 05 (Văn hóa, Pháp luật, Kinh tế-kỹ tuật, Sức khỏe, Bảo vệ môi 

trường). Trong đó Văn hóa 175 lớp với 23.175 người tham gia; Pháp Luật 115 lớp, 

15.195 người; Kinh tế - kỹ thuật 80 lớp 10.540 người; Sức khỏe 108 lớp 14.264 

người; Bảo vệ môi trường 74 lớp 9.809 người. 

+ Tổng số lượt học viên tham gia: 72.983 lượt người tham gia. 

- Đã thực hiện thí điểm được 01 xã bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm học tập 

cộng đồng kiêm giáo viên bán chuyên trách (Xã Vĩnh Lại) 

4. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với các tổ chức lực lượng xã hội tham 

gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập:  

24/24 xã, thị trấn đã có tổ chức Hội và được công nhận là tổ chức Hội Khuyến 

học cấp xã, thị trấn và 24/24 Hội đều có con dấu riêng; 170/170 thôn bản, khu phố đã 

thành lập được Chi hội khuyến học; 60 Chi hội khuyến học các trường học; 31 Ban 

Khuyến học, với tổng số hội viên khối thôn bản, khu phố là 11.254; khối Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 1.425; khối THPT 150; khối cơ quan 654; hội viên Hội Cựu giáo chức 

538; dòng họ khuyến học 897. 

Hội Khuyến học các xã và thị trấn hoạt động khá đồng đều, các chi hội thực 

hiện tốt các nội dung công tác khuyến học - khuyến tài trong kế hoạch đầu năm đã đề 

ra. Các Hội đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thôn bản, khu phố nhiệt tình 

tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học cấp xã đạt được hiệu quả cao. Quỹ 

khuyến học chủ yếu được các Hội sử dụng để khuyến khích, động viên tinh thần vươn 

lên trong học tập của con em các dân tộc trên địa bàn huyện. Cũng từ nguồn quỹ thu 

được các Hội đã hỗ trợ cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi 

học, cụ thể: Năm 2019 khen thưởng học sinh học lực khá, giỏi 4853 em với số tiền 

145.590.000 đồng. Trao học bổng học sinh nghèo hiếu học 260 em với tổng số tiền 

83.000.000 đồng.  

Kết quả đánh giá xếp loại năm 2019: 

- Cộng đồng học tập cấp xã xếp loại tốt 14/24 xã, thị trấn, tỷ lệ 58,3%; khá 8/24 

xã, thị trấn, tỷ lệ 33,3; đạt 2/24 xã, thị trấn, tỷ lệ 8,4%; 

- Gia đình học tập đạt: 9.201/13.254 gia đình, tỷ lệ 69,42%; 

- Dòng họ học tập: 18/112, tỷ lệ 16,07%; 

- Cộng đồng học tập: 90/170, tỷ lệ 52,94%; 

- Đơn vị học tập thuộc cấp xã quản lý: 74/78, tỷ lệ 94,87%. 

5. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng  

5.1. Nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ 
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- Số cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình học tập nâng cao trình 

độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm: 1.742/1.992 người, 

tỷ lệ 84,4%. 

- Số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2: 534/1.992 

người, tỷ lệ 26,8% và bậc 3: 628/1.992 người, tỷ lệ 31,5%. 

5.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu 

quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn 

- Đối với cán bộ, công chức cấp huyện: 

+ Số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định: 80/80 

người, tỷ lệ 100%; 

+ Số cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được đào tạo, bồi dưỡng 

theo chương trình quy định: 27/27 người, tỷ lệ 100%; 

+ Số cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng 

năm: 41/80 người, tỷ lệ 51,25%; 

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 

+ Số cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, 

điều hành theo vị trí công việc: 150/498 người, tỷ lệ 30,1%; 

+ Số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định: 464/498 

người, tỷ lệ 93,2%; 

- Đối với lao động nông thôn: Tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng 

đồng, TT GDNN-GDTX 11.619/35.873 người, tỷ lệ 32,4%. 

- Đối với công nhân lao động tại các Công ty cổ phần Thương mại Tân Minh, 

Công ty nước sạch, Thủy điện bản quyền, Xí nghiệp Khai thác công trình Thủy Lợi, 

Hạt 7 giao thông có trình độ học vấn THPT 86/86 người, tỷ lệ 100%. Số công nhân 

qua đào tạo nghề 62/86 người, tỷ lệ 72%. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về 

công tác khuyến học, khuyến tài năm xây dựng xã hội học tập. Các cấp, các ngành, 

các đoàn thể và đông đảo Nhân dân ngày càng nâng cao nhận thức về công tác 

khuyến học, khuyến tài năm xây dựng xã hội học tập. 

- Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tăng cường sự lãnh đạo, phát 

huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức và các tổ 

chức xã hội, huy động, phối hợp mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác khuyến học, 

khuyến tài năm xây dựng xã hội học tập. 
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- Hội khuyến học huyện, các xã, thị trấn phát huy vai trò nòng cốt trong liên 

kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, 

xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp 

và trong lực lượng vũ trang. Có nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền vận động, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phong trào khuyến 

học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung nên đã thu 

hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của mọi tầng lớp nhân dân.  

- Phòng GD&ĐT cùng với Hội Khuyến học huyện phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành và Hội Khuyến học huyện quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo về 

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 

12/8/2019 của Tỉnh ủy; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 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. 

2. Hạn chế 

- Sự phối hợp và tham gia của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức ở một số 

nơi còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự có hiệu quả. 

- Nhìn chung mọi người dân đều có nhận thức về công tác xây dựng xã hội học 

tậpnhưng bước chuyển từ nhận thức đến hành động vẫn còn có khoảng cách, vẫn coi 

trọng nhiều hơn đối với giáo dục chính quy nên hiệu quả khuyến học, khuyến tài năm 

xây dựng xã hội học tập ở nhiều địa phương chưa cao. 

- Trung tâm học tập cộng đồng ở một số địa phương hoạt động còn hạn chế về 

nội dung chương trình, nhiều địa phương còn có nhiều bất cập trong công tác quản lý 

cũng như trong tổ chức phương thức học tập, chưa phát huy được hết hiệu quả. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Cần quán triệt sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Trung tâm học tập cộng đồng đối với sự phát 

triển kinh tế, văn hóa, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng ở địa phương. 

- Tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng và vai 

trò quản lý Nhà nước của chính quyền đối với công tác xây dựng xã hội học tập và 

các Trung tâm học tập cộng đồng.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền,vận động, động viên để góp phần nâng cao 

nhận thức của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

- Hội Khuyến học các cấp phải nhiệt tình, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm 

tất cả vì “Một xã hội học tập”. 

- Động viên, tuyên dương, khen thưởng kịp thời những người làm tốt công tác 

khuyến học, những cán bộ, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. 
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IV. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020 

1. Mục tiêu 

- Duy trì 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, huyện duy trì đạt 

chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

+ Chỉ tiêu tỉ lệ người biết chữ mức độ 1 năm 2020: 

Độ tuổi 15-25: Phấn đấu nâng tỷ lệ biết chữ trên  99,6%; 

Độ tuổi 15-55: Phấn đấu nâng tỷ lệ biết chữ trên  99,2%; 

Độ tuổi 15-60: Phấn đấu nâng tỉ lệ biết chữ trên 97,5%. 

+ Chỉ tiêu tỉ lệ người biết chữ mức độ 2 năm 2020: 

Độ tuổi 15-25: Phấn đấu nâng tỷ lệ biết chữ trên 9,2%; 

Độ tuổi 15-35: Phấn đấu nâng tỷ lệ biết chữ trên 97,8%; 

Độ tuổi 15-60: Phấn đấu nâng tỷ lệ biết chữ trên 92,2 %. 

- Duy trì 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi, Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 24/24 xã, 

thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 3; 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ 

sở mức độ 3, Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 

- 70% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 20% dòng họ đạt danh hiệu 

“Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng thôn đạt danh hiệu  “Cộng đồng học tập”; 95% 

cộng đồng cấp xã đạt danh hiệu  “Cộng đồng học tập”; 100% trở lên các tổ chức cơ 

quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu  “Đơn vị  học tập”. 

- 100% cán bộ quản lý, cán bộ hành chính, sự nghiệp, cán bộ chuyên trách, 

công chức cấp xã đạt chuẩn theo qui định. 

- 30% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 35% có 

trình độ bậc 3. 

- 100% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào 

tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định. 

- 90% thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm. 

- 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, 

điều hành theo vị trí công việc. 

- 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định. 

- 85% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. 

- 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển 

giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng.  
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-  Công nhân lao động được qua đào tạo nghề 75% trở lên. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW 

ngày 13/4/2007 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”; Kế hoạch số 115-

KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 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 nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng đối với công tác xây dựng 

xã hội học tập. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, về mô hình “Gia đình học 

tập”- “Dòng họ học tập”- “Cộng đồng học tập”- “Đơn vị  học tập”. 

- Phát động phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cấp xã, thị trấn và cấp 

thôn bản, khối phố. 

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến 

học, Trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; đa dạng hóa nội dung giáo dục; phấn 

đấu tăng số lượng trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, 

người dân tộc, phụ nữ theo địa bàn, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - 

xã hội còn nhiều khó khăn. 

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với việc 

học tập của người lớn tuổi. 

- Xây dưṇg kế hoac̣h duy trì , củng cố và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục 

và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020 và những năm tiếp theo . 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo Đổi mới các cấp. 

Tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, tranh 

thiết bị phục vụ công tác giáo dục. 

- Chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ phụ trách công tác phổ cập, lưu trữ hệ thống văn 

bản theo từng năm, từng cấp. 

- Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục xã, thị trấn rà soát số lượng người mù chữ, tái 

mù chữ trên địa bàn xây dựng kế hoạch mở lớp xóa mù chữ. 

- Làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp 

trung học cơ sở, tạo cơ hội học tập cho các đối tượng có nhu cầu. 
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- Huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng 

hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học các cấp tạo điều 

kiện để mọi người đều được học tập. 

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích 

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

- Tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên  môn tay nghề. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nghiên 

cứu ban hành văn bản hướng dẫn về mức chi cho mở lớp của các Trung tâm học tập 

cộng đồng được chi cao hơn (Theo hướng dẫn liên ngành số 1710 giữa Sở tài chính 

và Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn mức chi hỗ trợ cho báo cáo viên, giảng viên 

không quá 80.000 đồng/buổi; chi văn phòng phẩm, ma két, nước uống...không quá 

200.000 đồng/lớp).  

Trên đây là báo cáo thực hiện Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-

UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh của UBND huyện Văn Quan./.  

 

Nơi nhận:                                   
- Sở GD&ĐT (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Hội khuyến học huyện; 

- Lưu: VT.                                                                 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng 
 

 

 

 

 

 


