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Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện;
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dƣỡng nhà giáo;
- Trung tâm ngoại ngữ, tin học;
- Các công ty kinh doanh dịch vụ TVDH;
- Các cở sở giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ
chính khóa.
Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ
trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học
2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8
năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Ban hành Khung kế hoạch thời
gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX
trên địa bàn thành phố; Công văn số 3828/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 9 năm
2020 của Bộ GD&ĐT về việc hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
đối với giáo dục thƣờng xuyên, Sở GD&ĐT hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm
học 2020-2021 đối với giáo dục thƣờng xuyên (GDTX) nhƣ sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Tăng cƣờng tuyên truyền quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, mục
tiêu, nhiệm vụ của GDTX đƣợc quy định tại Luật Giáo dục 2019; Tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ cơ chế quản lý nhà nƣớc đối với GDTX và hoạt động quản trị trong
các cơ sở GDTX; Tập trung tăng cƣờng nền nếp, kỷ cƣơng; Chú trọng nâng cao
chất lƣợng giáo dục và đa dạng hoá các hoạt động gắn với đổi mới nội dung,
chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lƣợng
đối với các cơ sở GDTX; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền
thông trong quản lý, dạy và học; Chủ động ứng phó trƣớc tình hình dịch bệnh
Covid-19; Gắn kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học trong việc hỗ trợ
nguồn học liệu mở, các khoá học từ xa, trực tuyến đại chúng cho ngƣời học ở mọi
lứa tuổi; Nâng cao hiệu quả xoá mù chữ (XMC) cho đồng bào dân tộc thiểu số;
Nâng cao chất lƣợng dạy học chƣơng trình GDTX cấp trung học phổ thông
(THPT) kết hợp với dạy nghề, thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
(THCS) hiệu quả; Quan tâm dạy tiếng Việt và truyền bá văn hoá dân tộc cho
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ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Tăng cƣờng công tác
kiểm tra, thanh tra, giám sát nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc đối với GDTX.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW ngày
13/4/2007 của Bộ Chính trị, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí
thƣ và Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ đến cán bộ quản
lý giáo dục các cấp và giáo viên, học viên ở các cơ sở GDTX. Xây dựng kế
hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ngày
01/6/2020 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục
triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tƣớng
Chính phủ. Ƣu tiên kiện toàn bộ phận chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập
(XHHT) ở địa phƣơng theo hƣớng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và
tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021-2030” (sau khi Đề án đƣợc phê duyệt).
2. Xây dựng các nội dung truyền thông cụ thể và tổ chức giới thiệu, hƣớng
dẫn bằng nhiều hình thức phù hợp (qua báo, đài địa phƣơng, hội nghị, hội thảo
tập huấn, bản tin xây dựng XHHT, các hoạt động khuyến học khuyến tài,…),
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng
của học tập suốt đời (HTSĐ), xây dựng XHHT, về vai trò của GDTX trong việc
góp phần nâng cao dân trí và chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, đất nƣớc và hội nhập quốc tế.
3. Tham mƣu với Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện tổ chức hiệu quả
Tuần lễ hƣởng ứng HTSĐ năm 2020 (từ ngày 02/10/2020 đến ngày 07/10/2020)
với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” theo hƣớng dẫn tại Công
văn số 2439/SGDĐT-GDTX ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT về
việc hƣớng dẫn tổ chức Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 02/10 và phát
động Tuần lễ hƣởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Có cơ chế thu hút sự tham
gia của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng XHHT; Hƣớng dẫn lan
toả chủ trƣơng chuyển đổi số thúc đẩy HTSĐ thông qua các chƣơng trình hợp
tác giữa các cơ sở GDTX với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
có uy tín nhằm chuyển giao công nghệ và khai thác tài nguyên giáo dục mở và
giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện của địa phƣơng, đơn vị.
4. Xây dựng kế hoạch lựa chọn những nội dung, hình thức thiết thực, phù
hợp để triển khai Ngày Sách Việt Nam (khai mạc ngày 21/4/2021): Xây dựng
“Tủ sách cùng học” trong các trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ), trung tâm
GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thƣờng xuyên (GDNNGDTX); Phát động thi đua đọc sách và tham gia các hoạt động sáng tạo xây
dựng Diễn đàn “Tôi yêu tiếng Việt” kết nối các cộng đồng ngƣời Việt Nam ở
mọi miền đất nƣớc và trên thế giới; Tăng cƣờng phối hợp với các cơ sở
GD&ĐT tổ chức hoạt động giao lƣu, giáo dục cộng đồng, trải nghiệm, mở rộng
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không gian học tập trong các thƣ viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; Thí
điểm mô hình gia đình đọc sách, câu lạc bộ đọc sách liên thế hệ nhằm tạo điều
kiện thuận lợi và cung cấp cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi cho ngƣời học ở mọi
độ tuổi.
5. Phối hợp với Hội Khuyến học quận, huyện đẩy mạnh xây dựng “Gia
đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”; tham mƣu UBND
quận, huyện tổ chức thực hiện Thông tƣ số 22/TT-BGDĐT ngày 6/8/2020 của
Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” theo hƣớng thiết thực, hiệu
quả, nhằm từng bƣớc hình thành môi trƣờng học tập cho toàn xã hội.
6. Tham mƣu với UBND quận, huyện có cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã
hội hoá công tác xây dựng XHHT; Tăng cƣờng phối hợp với các sở, ngành, cơ
quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc khuyến khích ngƣời dân
học tập, ƣu tiên ngƣời trong độ tuổi lao động có cơ hội đƣợc học tập nâng cao
trình độ, kỹ năng nhằm phấn đấu nâng cao tỷ lệ ngƣời lao động trên địa bàn
thành phố đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng tại các cơ sở GDTX.
II. Tăng cường thực hiện công tác XMC tại các địa phương
1. Tiếp tục thực hiện công tác XMC theo hƣớng dẫn tại Công văn số
2309/SGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT về việc
hƣớng dẫn thực hiện hồ sơ và kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, XMC năm
học 2019-2020.
2. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều tra, thống kê chính xác số ngƣời mù
chữ và tái mù chữ, cập nhật thông tin về công tác XMC trên hệ thống thông tin
phổ cập giáo dục XMC của Bộ GD&ĐT đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy
định. Xây dựng kế hoạch mở lớp XMC đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; Tích cực
vận động ngƣời mù chữ tham gia học XMC, vận động ngƣời mới biết chữ tham
gia học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) và các chƣơng
trình giáo dục đáp ứng yêu cầu ngƣời học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển
giao công nghệ tại trung tâm HTCĐ nhằm củng cố kết quả biết chữ và hạn chế
tình trạng tái mù chữ.
3. Tích cực, chủ động tham mƣu UBND quận, huyện ban hành chƣơng
trình, kế hoạch hỗ trợ công tác XMC, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các
mục tiêu XMC theo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng XHHT của địa phƣơng.
4. Tổ chức bồi dƣỡng phƣơng pháp, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác
XMC (công tác điều tra, vận động ngƣời mù chữ, tái mù chữ đi học XMC, phƣơng
pháp dạy học, tổ chức lớp học và duy trì sĩ số lớp học,…) cho cán bộ, giáo viên
trong và ngoài ngành giáo dục, đặc biệt là cán bộ tham gia công tác XMC tại các
xã, phƣờng. Bồi dƣỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS), văn hóa, phong tục tập quán
của các DTTS cho giáo viên và cán bộ làm công tác XMC cho ngƣời DTTS.
5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác XMC: Tăng cƣờng huy động cán bộ,
đoàn viên, hội viên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tham gia vận động ngƣời học

4
và dạy XMC. Huy động sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực và tài lực của các tổ chức
(doanh nghiệp, đoàn thể...), cá nhân cho công tác XMC.
6. Triển khai thực hiện chƣơng trình, tài liệu dạy học XMC mới; Tăng
cƣờng chỉ đạo, kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC.
III. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển
mạng lưới các cơ sở GDTX
1. Đối với trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện
1.1. Tham mƣu, tranh thủ sự ủng hộ của UBND quận, huyện trong việc ban
hành những quy định về chế độ chính sách phát triển các trung tâm GDNNGDTX phù hợp với yêu cầu đổi mới GDTX và thực tiễn của địa phƣơng.
1.2. Tiếp tục triển khai Công văn số 2234/SGDĐT-GDTX ngày 29 tháng 8
năm 2019 của Sở GD&ĐT về việc tăng cƣờng quản lý, nâng cao chất lƣợng hoạt
động tại các trung tâm GDNN-GDTX 1; Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ ngay
từ đầu năm học và triển khai nghiêm túc kế hoạch nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử
lý vi phạm, đảm bảo nề nếp, kỷ cƣơng, đúng quy định.
1.3. Các trung tâm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự có thể hợp
tác với các trƣờng đại học, tập đoàn công nghệ giáo dục xây dựng, kết nối và
chia sẻ hệ thống học liệu điện tử, chƣơng trình, khóa học mở, dạy học từ xa, trực
tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến nhằm tăng cƣờng chất lƣợng giáo dục
và đa dạng hoá hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng tại trung tâm GDNN-GDTX, góp
phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phƣơng, và tăng tỷ lệ dân
số đƣợc tiếp cận với giáo dục đại học thông qua hình thức GDTX.
1.4. Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX chủ động xây dựng và thực
hiện các chƣơng trình bồi dƣỡng ngắn hạn nâng cao năng lực nghề nghiệp, đáp
ứng yêu cầu, vị trí việc làm và các chƣơng trình bồi dƣỡng khác đáp ứng nhu
cầu HTSĐ của ngƣời dân; Tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành tổ
chức các lớp bồi dƣỡng chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cho cán bộ, công chức; Tăng cƣờng các hoạt động tƣ vấn, hỗ trợ các trung tâm
HTCĐ.
1.5. Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX chủ động xây dựng kế hoạch
tổ chức hiệu quả công tác hƣớng nghiệp dạy nghề cho học viên học chƣơng
trình GDTX cấp THPT; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp
học nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, ngƣời lao
động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, ngƣời đi xuất khẩu lao động ở
các vùng khó khăn; Cho phép những học viên đã hoàn thành chƣơng trình trung
học phổ thông (THPT) nhƣng chƣa tốt nghiệp THPT (nếu có nguyện vọng)
đƣợc học lại lớp 12 chƣơng trình GDTX cấp THPT để đánh giá lại học lực và
lấy kết quả dự thi tốt nghiệp THPT.
1

Công văn số 2234/SGDĐT-GDTX ngày 29/8/2019 về việc tăng cƣờng quản lý, nâng cao chất lƣợng hoạt động
tại các trung tâm GDNN- GDTX.
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1.6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, chủ trƣơng của Đảng và Nhà
nƣớc, Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị
số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ về tăng cƣờng giáo dục
đạo đức, lối sống cho học viên; Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống,
kỹ năng sống trong các chƣơng trình, môn học và hoạt động giáo dục bao gồm:
học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phổ biến, giáo
dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh, bảo vệ
môi trƣờng, sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả; Giáo dục phòng chống ma
tuý, HIV/AIDS; Giáo dục cách phòng, chống dịch bệnh.
1.7. Tổ chức thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá học viên học Chƣơng
trình GDTX cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp THPT theo định hƣớng phát
triển phẩm chất, năng lực ngƣời học.
a) Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo Công văn số
2547/SGDĐT-GDTX ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Sở GD&ĐT về tổ chức
thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo học
Chƣơng trình GDTX cấp THCS và cấp THPT. Việc xây dựng kế hoạch dạy học
các môn học theo hƣớng sắp xếp lại các nội dung bài học trong sách giáo khoa
thành bài học theo chủ để phù hợp với trình độ của học viên và phát huy năng
lực học tập của ngƣời học, nhƣng vẫn đảm bảo đúng kế hoạch, phù hợp với
khung phân phối Chƣơng trình GDTX cấp THPT theo Công văn số
8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ GD&ĐT về việc hƣớng dẫn thực
hiện phân phối chƣơng trình GDTX cấp THPT. Không đƣợc cắt giảm số lƣợng
tiết học đã quy định trong chƣơng trình GDTX cấp THCS và THPT hiện hành.
Đối với những vùng có điều kiện, kinh tế khó khăn, các trung tâm GDNNGDTX có thể chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch các môn học văn hóa
theo chƣơng trình GDTX cấp THCS, cấp THPT.
b) Tăng cƣờng thực hiện đa dạng các phƣơng pháp và hình thức dạy học
theo định hƣớng phát triển năng lực ngƣời học.
- Xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm các yêu cầu về phƣơng pháp dạy
học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phƣơng án kiểm tra, đánh giá
trong quá trình dạy học để phát huy năng lực ngƣời học. Tăng cƣờng tổ chức các
hình thức học tập trải nghiệm phù hợp với đặc trƣng các môn học nhƣ: học tại
bảo tàng, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản lịch sử, văn hóa và cộng đồng.
- Đa dạng các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính chủ động,
sáng tạo và tự học của học viên. Tăng cƣờng rèn luyện các phƣơng pháp tự học
cho ngƣời học: Giáo viên tổ chức các hoạt động học tập cho học viên bằng hình
thức hƣớng học viên tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để tiếp
nhận và vận dụng kiến thức. Dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học
viên báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học
của mình nhằm hình thành năng lực cho học viên.
c) Tiếp tục đổi mới và thực hiện các phƣơng pháp và hình thức kiểm tra,
đánh giá theo định hƣớng phát triển năng lực học viên.

6
- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra,
đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm học viên đảm bảo khách quan, chính xác
và trung thực, phản ánh đúng thực chất trình độ của ngƣời học theo đúng quy
chế hiện hành.
- Đa dạng các hình thức, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá bằng các hình
thức: đánh giá trực tiếp (thông qua kiểm tra 15 phút, kiểm tra bằng hỏi đáp);
Đánh giá qua hồ sơ học tập và các sản phẩm học tập của học viên; Đánh giá qua
các sản phẩm nghiên cứu của học viên.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phƣơng pháp
kiểm tra, đánh giá; Chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bƣớc triển khai các hoạt
động kiểm tra, đánh giá bằng máy tính để bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả.
- Việc kiểm tra giữa kỳ đƣợc xây dựng trong kế hoạch năm học nhƣng cần có
sự phối hợp linh hoạt giữa các môn để các bài kiểm tra của các môn không tập
trung vào một thời điểm gây khó khăn cho học viên.
d) Đối với việc tổ chức dạy Chƣơng trình GDTX cấp THPT kết hợp với
dạy nghề tại các cơ sở GDTX.
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 2036/SGDĐT-GDTX ngày 10 tháng 8
năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hƣớng dẫn tổ chức dạy chƣơng
trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các trung tâm GDNN-GDTX.
- Tăng cƣờng công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo
trung tâm trong việc tổ chức thực hiện chƣơng trình GDTX cấp THPT kết hợp
với dạy nghề đảm bảo chất lƣợng.
- Tiếp tục thực hiện việc tuyển sinh mở các lớp học cho học viên Chƣơng
trình GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề trên cơ sở nguyện vọng của ngƣời
học và phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phƣơng.
2. Đối với trung tâm HTCĐ
2.1. Tiếp tục triển khai Công văn số 738/SGDĐT-GDTX ngày 25 tháng 3
năm 2020 về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 20192020 và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng năm 2020 theo hƣớng dẫn tại
Công văn số 219/BGDĐT-GDTX ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về
việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cƣờng quản lý các trung tâm HTCĐ hoạt động hiệu
quả và phát triển bền vững. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trong
chỉ đạo hoạt động của các trung tâm HTCĐ và xây dựng XHHT.
2.2. Tăng cƣờng sự phối hợp giữa phòng GD&ĐT với các trung tâm
HTCĐ và UBND cấp xã để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các trung tâm HTCĐ nâng
cao hiệu quả hoạt động; Đƣa các nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản và
toàn diện GD&ĐT vào chƣơng trình hoạt động của trung tâm HTCĐ nhằm tạo
sự đồng thuận của cha mẹ học viên; Tổ chức hƣớng dẫn cộng đồng về kỹ năng
sống, về cách chăm sóc, giáo dục con em theo yêu cầu đổi mới của nhà trƣờng.
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2.3. Tích cực tham mƣu với UBND quận, huyện có chế độ, chính sách đầu
tƣ, hỗ trợ việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu
hoạt động của trung tâm HTCĐ. Xây dựng thí điểm tại mỗi quận, huyện ít nhất
một trung tâm HTCĐ điển hình, hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững để
nhân rộng trên địa bàn. Khuyến khích giao lƣu, hợp tác giữa các trung tâm
HTCĐ chung tay xây dựng “tủ sách cùng học” hƣởng ứng Ngày sách Việt Nam
nhằm phát huy tinh thần hiếu đọc, hiếu học trong cộng đồng nhiều thế hệ từ gia
đình đến cấp xã, phƣờng, thị trấn. Tăng cƣờng chỉ đạo đổi mới nội dung,
phƣơng thức hoạt động tuyên truyền, để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm
của ngƣời dân trong việc tự học, học tập thƣờng xuyên, suốt đời thông qua các
trung tâm HTCĐ.
2.4. Phối hợp các phòng GD&ĐT quận, huyện:
a) Tăng cƣờng tập huấn bồi dƣỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động
học tập thƣờng xuyên, suốt đời cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên của
trung tâm HTCĐ (mỗi năm ít nhất 02 lần);
b) Xây dựng trang thông tin điện tử để quản lý và chỉ đạo các trung tâm
HTCĐ trên địa bàn; Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý để đánh giá về công tác
quản lý và tổ chức hoạt động của của các trung tâm HTCĐ;
c) Chỉ đạo các trung tâm HTCĐ: Tăng thời gian và nâng cao chất lƣợng
hoạt động của trung tâm; thƣờng xuyên tổ chức các lớp hƣớng dẫn, cập nhật kỹ
năng, kiến thức cần thiết cho lực lƣợng lao động ở địa phƣơng; Tổ chức các loại
hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tƣợng; 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; Giúp các học viên đăng ký học tập trực tuyến/từ xa theo
chƣơng trình cao đẳng, đại học.
3. Đối với các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX (trung tâm ngoại
ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống,...).
3.1. Đảm bảo hoạt động theo đúng quy chế và các quy định của pháp luật;
củng cố hình thức báo cáo trực tuyến, báo cáo định kỳ nhằm góp phần giúp Sở
GD&ĐT nắm tình hình kịp thời, đầy đủ và chính xác hoạt động của các trung
tâm; Giúp cơ quan quản lý cấp trên có những biện pháp điều chỉnh cơ chế, chính
sách... tạo điều kiện cho các hoạt động của các trung tâm phát triển thuận lợi,
đúng hƣớng.
3.2. Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động giảng
dạy, liên kết đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ. Thực hiện tốt các nội dung theo
chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn số 2358/SGDĐT-GDTX ngày 11 tháng 9
năm 2019 về việc chấn chỉnh hoạt động giảng dạy, tổ chức thi, cấp chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố.
3.3. Các đơn vị đảm bảo điều kiện cần tăng cƣờng giao lƣu, hợp tác, liên
kết với các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức các hội thảo,
hội nghị tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các nguồn học liệu, đặc biệt là
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các nguồn học liệu điện tử miễn phí để khuyến khích mọi ngƣời dân tích cực tự
giác học ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, từng bƣớc thực hiện phổ cập ngoại
ngữ, tin học và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho mọi ngƣời dân trên địa
bàn thành phố. Triển khai mô hình “Cộng đồng học tập ngoại ngữ” tại những
nơi có đủ điều kiện.
3.4. Các trung tâm có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có kế hoạch hỗ trợ, tài trợ,
phối hợp với các trung tâm HTCĐ để tổ chức các hoạt động ngoại khoá, văn
hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác, tổ chức các lớp phổ cập ngoại
ngữ, tin học, kỹ năng sống miễn phí cho ngƣời học ở mọi lứa tuổi làm phong
phú thêm cho hoạt động giáo dục của cộng đồng; Đặc biệt là cho học sinh, giáo
viên, cán bộ và ngƣời lao động tại các địa bàn xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu,
vùng xa.
IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên trong
các cơ sở GDTX
1. Tham mƣu với UBND quận, huyện có cơ chế khuyến khích các nhà
giáo, nhà khoa học, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực tham
gia vào hoạt động GDTX, đặc biệt là việc xây dựng nội dung chƣơng trình, biên
soạn tài liệu và sản xuất học liệu phục vụ các chƣơng trình GDTX. Có cơ chế
đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ
đội ngũ chuyên gia; Đồng thời có cơ chế để tổ chức, cá nhân ngƣời sử dụng lao
động tham gia, xây dựng điều chỉnh, thực hiện các chƣơng trình đào tạo và đánh
giá năng lực ngƣời học.
2. Tăng cƣờng bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên, cộng tác viên của các cơ sở GDTX đáp ứng yêu cầu đổi mới GDTX; Tổ
chức bồi dƣỡng về chƣơng trình, sách giáo khoa mới cho giáo viên dạy các môn
văn hóa tại các trung tâm đồng thời với giáo viên các trƣờng phổ thông cùng cấp
học; chú trọng bồi dƣỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù đối với
GDTX nhƣ năng lực điều tra nhu cầu học tập, xây dựng chƣơng trình học, tổ chức
lớp học theo hƣớng mở, liên thông, tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông đa dạng hoá các kênh và công cụ học tập GDTX, nghiệp vụ kiểm tra
đánh giá đối với giáo dục cộng đồng, vận động sự tham gia của cộng đồng...
3. Tăng cƣờng tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán để nâng cao năng
lực, hiệu quả quản lý đối với hệ thống cơ sở GDTX tƣ thục (trung tâm ngoại ngữ,
tin học, kỹ năng sống và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX). Các cơ
sở GDTX tƣ thục cần có kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và giáo viên của trung tâm đảm
bảo nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý và tổ chức dạy học
của ngành cũng nhƣ lĩnh vực dạy học cụ thể của đơn vị.
4. Rà soát, đánh giá hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành về đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên GDTX để đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các
văn bản quy phạm luật liên quan, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát
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triển và nâng cao vị thế, vai trò của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDTX
trong các trung tâm GDNN-GDTX.
Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trung
tâm GDTX để xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dƣỡng, tập huấn cho giáo
viên dạy các môn văn hóa chuẩn bị cho việc thực hiện chƣơng trình giáo dục
phổ thông 2018 cấp THCS và cấp THPT áp dụng đối với GDTX. Đẩy mạnh
hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy các môn văn hóa
nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy nhƣ: tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo
cụm GDTX hoặc với giáo viên các trƣờng phổ thông; Phát huy đội ngũ cốt cán;
Tăng cƣờng tổ chức hội thảo chuyên đề các môn học để tổ chức dạy học theo
định hƣớng phát triển phẩm chất và năng lực ngƣời học; Tổ chức diễn đàn hội
giảng, hội thi giáo viên giỏi.
5. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán
bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở GDTX theo quy định; Khuyến khích các địa
phƣơng có thêm các chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần
đối với đội ngũ giáo viên GDTX.
V. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo
dục và đào tạo đối với GDTX
1. Rà soát, đánh giá và công khai các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo chất
lƣợng các hoạt động giáo dục và đào tạo đối với GDTX. Tăng cƣờng cơ sở vật
chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, trực tuyến
đảm bảo cung ứng các chƣơng trình học tập thƣờng xuyên, suốt đời cho ngƣời
học ở mọi lứa tuổi trên địa bàn. Có kế hoạch đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất,
trang bị đủ các thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình giáo dục
phổ thông 2018 cấp THCS và THPT áp dụng đối với GDTX, tạo các điều kiện
thuận lợi cho các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện các chƣơng trình GDTX
đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả.
2. Tích cực tham mƣu với UBND quận, huyện có chế độ, chính sách đầu
tƣ hỗ trợ việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của trung tâm;
Tăng cƣờng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, huy động tối đa nguồn lực để tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ sở GDTX. Có chính sách khuyến
khích các tổ chức và cá nhân trong nƣớc và quốc tế tham gia đầu tƣ xây dựng cơ
sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của ngƣời
học ở mọi lứa tuổi theo đặc thù địa phƣơng, đơn vị.
VI. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần đáp ứng các yêu
phát triển kinh tế xã hội của địa phương
1. Tham mƣu với UBND quận, huyện có quy định về việc học tập của cán
bộ, viên chức, ngƣời lao động; hƣớng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
có trách nhiệm hỗ trợ ngƣời lao động (thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất) tham
gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; Đồng thời có chính sách, cơ
chế khuyến khích xã hội hoá giáo dục, hợp tác giữa khu vực tƣ nhân và nhà
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nƣớc, phát triển ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để cung cấp
nguồn tài nguyên học liệu mở; Các khóa học trực tuyến đại chúng mở, chú trọng
phổ cập ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho ngƣời học mọi lứa tuổi.
2. Xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện các quy định về học
tập thƣờng xuyên, suốt đời theo theo đặc thù của địa phƣơng để đảm bảo cơ hội
đƣợc học tập theo nhu cầu của cán bộ, viên chức, ngƣời lao động. Tuyên truyền
quán triệt nâng cao nhận thức và triển khai xóa mù chức năng (xoá mù: luật
pháp, y tế, tài chính, thông tin, môi trƣờng, truyền thông) đảm bảo cho mọi
ngƣời, nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tƣợng chính sách đƣợc
học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chất lƣợng cuộc
sống; Tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động có đƣợc những kiến thức, kỹ
năng sẵn sàng chuyển đổi nghề, thích ứng với môi trƣờng làm việc trong cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0.
VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông
1. Tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, quán triệt và tổ chức
thực hiện công tác truyền thông vừa là một nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là giải
pháp ƣu tiên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chia sẻ, học tập cách làm hay
nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu đổi mới GDTX.
2. Xây dựng kế hoạch, nội dung truyền thông cụ thể; Chủ động phối hợp
với các báo, đài địa phƣơng định kỳ phát sóng các tin, bài, phóng sự về hoạt
động GDTX, kịp thời thông tin tuyên truyền biểu dƣơng các kết quả nổi bật
cũng nhƣ thông tin chấn chỉnh và xử lý các sai phạm (nếu có) trong thực hiện
nhiệm vụ GDTX, xây dựng XHHT ở địa phƣơng, đơn vị.
3. Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học viên GDTX
viết và đƣa tin, bài làm rõ chức năng, nhiệm vụ và chất lƣợng GDTX, các hoạt
động triển khai những điểm mới của Luật Giáo dục 2019 liên quan đến GDTX;
khuyến khích tham gia nghiên cứu, đăng bài báo khoa học trên Tạp chí Giáo dục
và các báo, tạp chí trung ƣơng, địa phƣơng để tự bồi dƣỡng, đồng thời chia sẻ để
mọi ngƣời hiểu, đánh giá đúng và làm theo những nỗ lực đổi mới của ngành học.
VIII. Công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng
1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng thời hạn quy định báo cáo hoạt
động GDTX về Sở GD&ĐT theo quy định.
2. Các đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, điển hình
tiên tiến trong đổi mới GDTX; Đặc biệt trong bối cảnh phòng chống bệnh dịch
Covid -19, cơ sở giáo dục có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo sẽ đƣợc xem
xét đề nghị khen thƣởng theo quy định.
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C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở của những nội dung hƣớng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ
thể của địa phƣơng, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị phản ánh kịp
thời về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTX) để đƣợc hƣớng dẫn./.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên (để thực hiện);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Sở (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lƣu: VT, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hồng

