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Số: 1119/SGDĐT-GDTX

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo tổng kết năm học 20182019 đối với giáo dục thường xuyên

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà
giáo thành phố Cần Thơ.
Căn cứ Công văn số 2423/SGDĐT-GDTX ngày 20 tháng 9 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20182019 đối với giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
các phòng GDĐT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
quận, huyện (GDNN-GDTX) và các trung tâm trực thuộc báo cáo tổng kết năm
học 2018 - 2019 đối với GDTX, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu chung:
Căn cứ nội dung Công văn số 2423/SGDĐT-GDTX ngày 20 tháng 9 năm
2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 2019 đối với GDTX, các phòng GDĐT, các trung tâm GDNN-GDTX và các
trung tâm trực thuộc đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém,
nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và đề xuất phương hướng
năm học 2019-2020. Các đơn vị báo cần lưu ý thêm:
- Đối với phòng GDĐT cần chú ý đánh giá thêm các nội dung: tình hình
thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết
định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, việc
phối hợp Hội Khuyến học tổ chức kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp
xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, hiệu quả hoạt động của trung tâm
học tập cộng đồng trong việc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội;
ý thức thực hiện pháp luật; phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống của
người dân;…
2. Nội dung báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 gửi về Sở GDĐT gồm
hai phần:
- Báo cáo tổng hợp bằng văn bản (theo đề cương đính kèm);
- Báo cáo thống kê số liệu (theo biểu đính kèm).
3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo báo cáo tổng kết
năm học 2018-2019 theo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm và báo cáo thống
kê số liệu (theo biểu gửi kèm).

4. Báo cáo gửi về Sở GDĐT (qua Phòng GDTX) trước ngày 25/5/2019, địa
chỉ: số 39 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Gửi trước qua hộp thư điện tử: phonggdtx.socantho@moet.edu.vn.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, GDTX.
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