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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quản lý, chỉ
đạo nâng cao tỷ lệ và chất lượng
xóa mù chữ

Kính gửi: Các trường TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 2237/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 30/9/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao tỷ
lệ và chất lượng xóa mù chữ (XMC).
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham mưu Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn các nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người
dân về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia
đình và cộng đồng; phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số (DTTS) để tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ đi
học XMC. Phát động phong trào đọc sách trong các xã, thôn, xóm; xây dựng tủ
sách gia đình, tủ sách dòng họ để thu hút người dân đọc sách, truyện, qua đó củng
cố kết quả biết chữ.
2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, XMC. Tăng cường sự
phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể
trong và ngoài nhà trường trong việc triển khai công tác phổ cập giáo dục, XMC.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát người mù chữ,
người tái mù chữ trên địa bàn; ưu tiên hình thức khảo sát bằng cách kiểm tra khả
năng đọc viết, tính toán của người dân; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, mở các
lớp xóa mù chữ ở địa phương.
4. Đổi mới phương pháp vận động người mù chữ đi học XMC; cách thức tổ
chức học XMC; phương pháp dạy học XMC. Lồng ghép giữa chương trình XMC
với dạy nghề truyền thống, nghề ngắn hạn và phát triển cộng đồng, góp phần giúp
cho người học biết cách xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng
cuộc sống.
5. Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong tham gia dạy XMC do các cấp tổ chức;
Chú trọng bồi dưỡng tiếng DTTS, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công
nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên làm công tác XMC.
6. Tăng cường trách nhiệm của Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng
trên địa bàn đối với công tác XMC. Đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể,
cá nhân thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, XMC.
7. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài và diễn
biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, đồng thời duy trì hoạt
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động dạy và học XMC, giảm tỷ lệ mù chữ ở các địa phương, Phòng giáo dục và
Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã,
thị trấn, các trường học trên địa bàn thực hiện những giải pháp sau:
- Tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch mở lớp, lập danh sách học viên mù
chữ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, phê
duyệt kế hoạch mở lớp XMC của các đơn vị trong năm 2022.
- Nhà trường hướng dẫn chi tiết cách học, lịch học và cách học lại Tiếng
Việt trên truyền hình Giáo dục Quốc gia thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (học
trên truyền hình tại kênh VTV7; học trên internet tại website:
https://vtv7.vtv.vn/day-tieng-viet-lop-1-90 và kênh Youtube của VTV7:
https://www.youtube.com/channel/UC5r0xuk4DsjsYiCq8H7AlDg hoặc tải ứng
dụng để học qua app VTV Go cho học viên học XMC.
- Tăng cường vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách, vở,
thiết bị dạy học trực tuyến (ti vi, máy tính, bảng viết điện tử,...), phần mềm dạy
học trực tuyến, gói cước internet cho các lớp XMC tại các điểm trường ở các xã,
thôn, xóm đặc biệt khó khăn để hỗ trợ việc dạy học XMC theo hình thức trực
tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các xã, thị trấn (p/h);
- Lưu: VT, CM.
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