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V/v triển khai đánh giá Trung tâm học tập
cộng đồng năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường;
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
Căn cứ Văn bản hợp nhất số10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập
cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Công văn số 1095/SGDĐT-GDTX ngày 01/6/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 đối với giáo dục
thường xuyên,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức
triển khai đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) năm học 2020- 2021, cụ
thể như sau:
1. Nội dung đánh giá
1.1. Báo cáo công tác Xóa mù chữ tại địa phương.
- Tham mưu mở lớp XMC tại địa phương;
- Tổ chức nguồn nhân lực, Cơ sở vật chất tham gia.
- Tổ chức hoạt động các lớp XMC.
- Hiệu quả hoạt động.
- Báo cáo thống kê số liệu: Điền đầy đủ thông tin, chính xác số liệu của các
biểu mẫu thống kê, đối với số liệu thống kê Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ phải trùng
khớp với số liệu trên hệ thống Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ GDĐT
http://pcgd.moet.gov.vn:12180/cmc_12_2016/thongke_dc_xmc. Biểu mẫu số 1a, 2a,
3a, 4a, 5a của phụ lục 1, phụ lục 3, phụ lục 4, phụ lục 5. (File mềm biểu mẫu báo cáo
gửi kèm theo công văn này).
1.2 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Trung tâm học
tập cộng đồng.

Đánh giá TTHTCĐ theo 4 nhóm nội dung cơ bản sau:
- Bộ máy quản lý - cơ sở vật chất (CSVC);
- Tổ chức hoạt động;
- Huy động sự tham gia của xã hội;
- Hiệu quả hoạt động.

2. Tổ chức thực hiện đánh giá:
2.1. Đối với TTHTCĐ các xã, phường:
Báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm học 20202021(mẫu1).
Đối chiếu kết quả hoạt động và các điều kiện của đơn vị, tự đánh giá và ghi
điểm đạt được vào phiếu đánh giá (mẫu 2).
Gửi báo cáo tổng kết và kết quả tự đánh giá về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị
xã An Khê(file PDF có dấu đỏ và file Word) qua hệ thống văn bản điều hành trước
ngày 28/6/2021.
2.2. Đối với Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, phường.
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Xóa mù chữ tại địa phương.
2.3. Đối với các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS:
Phối hợp với Ban chỉ đạo PCGD, XMC và các TTHTCĐ trên địa bàn trong
việc tổ chức báo cáo, đánh giá kết quả công tác XMC và hoạt động của TTHTCĐ các
xã, phường năm học 2020- 2021.
2.4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Đánh giá công tác XMC năm học 2020-2021 tại thị xã.
Tố chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các TTHTCĐ theo các thông
tin, minh chứng được lưu tại đơn vị để xếp loại TTHTCĐ.
Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại TTHTCĐ các xã, phường năm
học 2020- 2021 với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã An Khê, Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Nhận được Công văn này, đề nghị Ban chri đạo PCGD, XMC và các TTHTCĐ
các xã, phường triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo
thị xã (ĐT: 02693.533488) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, CM.
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