UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH
PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 803 /PGD&ĐT-PCXMC

Diên Khánh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với
Giáo dục thường xuyên

Kính gửi:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Thực hiện C ng văn số 2254/SGDĐT-GDTrHTX ngày 09/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên
Khánh hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trung
tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ năm học 20212022 đối với giáo dục thường xuyên như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả, thích ứng với tình hình dịch
bệnh Covid-19 để tổ chức dạy học các lớp xóa mù chữ (XMC), giáo dục tiếp tục
sau khi biết chữ (SXMC), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) trong
các trường tiểu học, trung học cơ sở và các lớp chuyên đề đáp ứng nhu cầu
người học tại các trung tâm học tập cộng đồng. Duy trì hoạt động dạy và học,
đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng cho học viên hoàn thành chương
trình năm học và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai
đoạn 2021-2030"; c ng tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai
đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.
3. Đẩy mạnh c ng tác xóa mù chữ với kết quả bền vững và đảm bảo chất
lượng. Tăng cường thực hiện các chương trình XMC, giáo dục tiếp tục sau
XMC, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiếp tục đổi
mới và thực hiện các phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá theo
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên.
4. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện, cấp xã; nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cộng tác viên, báo cáo viên tại các trung
tâm học tập cộng đồng.
5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân
và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên,
học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
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B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và
học để chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19
1. Đối với các lớp XMC, SXMC
- Xây dựng kế hoạch mở lớp đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với
tình hình thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh COVID-19. Lựa chọn hình
thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ (hoặc theo cá nhân) tại th n, xóm, bản, tổ
dân phố; linh hoạt kết hợp dạy xóa mù chữ với xóa mù c ng nghệ cho học viên
để sử dụng các thiết bị th ng minh trong cập nhật kiến thức cơ bản; tổ chức
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Tích cực phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, dòng họ trong việc vận
động, huy động người mù chữ tham gia học tập tại các trung tâm HTCĐ; huy
động cán bộ hưu trí, đoàn viên các hội, đoàn thể trong th n, xóm, bản, tổ dân
phố tham gia dạy xóa mù chữ.
2. Đối với các lớp PCGDTHCS
- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, các trường THCS chủ động phối
hợp địa phương để có thể b t đầu tổ chức dạy học với thời gian hợp lý, đảm bảo
thời gian năm học, có thể kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp nếu điều kiện
cho phép.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp
THCS theo quy định tại Th ng tư số 21/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại
học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm
theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Th ng tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày
11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và theo hướng dẫn của tại C ng văn số
622/PGD&ĐT-GDTX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo.
- Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo C ng văn số 736/PGD&ĐTGDTH ngày 17/9/2021; C ng văn số 787 /PGD&ĐT-GDTX ngày 27 tháng 9
năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối với các lớp chuyên đề của các trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ)
- Đổi mới hình thức khảo sát, điều tra nhu cầu học tập của người dân, đẩy
mạnh việc sử dụng phiếu điều tra điện tử và trực tuyến trong thu thập thông tin
về nhu cầu, nguyện vọng học tập của người dân. Xây dựng kế hoạch hoạt động
của trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tình hình dịch bệnh
COVID-19.
- Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức cho người dân th ng qua đài
truyền thanh xã, phường, thị trấn; đăng tải trên nền tảng công nghệ số của các
mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt Nam. Giới thiệu, hướng dẫn, vận động
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người dân sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết
bị điện tử khác để truy cập và khai thác các kho tài nguyên giáo dục mở hữu ích.
II. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học
tập giai đoạn 2021-2030
- Tham mưu các cấp ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội
học tập giai đoạn 2021-2030” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực
hiện Kế hoạch tại địa phương. Phổ biến, quán triệt nội dung, kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành
giáo dục bằng nhiều hình thức phù hợp; đưa nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập
vào chương trình, nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để
triển khai kế hoạch truyền th ng về xây dựng xã hội học tập tại địa phương; tăng
cường hợp tác trong tạo lập và chia sẻ th ng tin, dữ liệu hỗ trợ người dân học
tập suốt đời; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách, báo, khuyến
khích đọc sách, nâng cao các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm th ng tin
cho người dân; phối hợp đẩy mạnh phong trào xây dựng các m hình học tập
trong cộng đồng; tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa
thực hiện tốt các chuyên mục về xây dựng xã hội học tập năm học 2021-2022
theo Kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Th ng tư số 44/2014TT-BGDĐT ngày
12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”
cấp xã và tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”
cấp huyện theo đúng các quy định tại Th ng tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày
06/8/2020 của Bộ GDĐT; phối hợp Hội khuyến học cấp huyện, cấp xã tiếp tục
tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” đối với các
cơ quan thuộc phạm vi phụ trách của Hội Khuyến học theo bộ tiêu chí quy định
của UBND tỉnh tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 05/5/2016.
- Triển khai thực hiện “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện.
- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội
về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số và
phát triển các m hình học tập trong cộng đồng; xây dựng kế hoạch với nội
dung, hình thức thiết thực để tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt
đời năm 2021 và Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
III. Duy trì củng cố, nâng cao kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập
giáo dục
- Thực hiện tốt c ng tác điều tra, rà soát người mù chữ, người tái mù chữ
trên địa bàn; cập nhật chính xác dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên hệ
thống th ng tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ GDĐT và thực hiện chế
độ báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng quy định.
- Tích cực mở các lớp học xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
g n với dạy nghề truyền thống, dạy nghề ng n hạn và phát triển cộng đồng để
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củng cố kết quả biết chữ, phổ biến kiến thức, kỹ năng, chuyển giao c ng nghệ
tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và áp
dụng vào cuộc sống để phát triển kinh tế, học nghề, tìm kiếm việc làm nâng cao
đời sống…
- Triển khai thực hiện chương trình xóa mù chữ; g n nội dung bài học với
tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tổ chức tập huấn về
chương trình xoá mù chữ, phương pháp dạy học, công tác điều tra, khảo sát số
người mù chữ, người tái mù chữ, ... cho cán bộ, giáo viên, cộng tác viên tham
gia c ng tác xoá mù chữ bằng các hình thức phù hợp với bối cảnh địa phương.
- Tiếp tục tổ chức kiểm tra c ng tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và
kiểm tra c ng nhận đơn vị cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập
giáo dục theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014
của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Th ng tư số 07/TT-BGDĐT
ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy
trình, thủ tục kiểm tra c ng nhận đạt chuẩn PCGD-XMC. Triển khai thực hiện
tốt việc thiết lập hồ sơ c ng tác PCGD-XMC theo hướng dẫn và các quy định
của Sở GDĐT tại C ng văn số 1890/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2018.
- Tăng cường c ng tác quản lý, nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ
theo mục tiêu, nhiệm vụ về XMC theo C ng văn số 792/PGD&ĐT-PCXMC
ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
IV. Đổi mới công tác quản lý đối với các trung tâm học tập cộng đồng
Tiếp tục kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh để tăng cường quản lý các trung tâm
HTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Tăng cường c ng tác kiểm tra
đánh giá kết quả hoạt động của các trung tâm HTCĐ; triển khai nghiêm túc,
đồng bộ việc đánh giá, xếp loại trung tâm HTCĐ hằng năm theo C ng văn số
801/SGDĐT-GDTXCN ngày 01/7/2013 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh
giá trung tâm HTCĐ, bảo đảm đúng quy định, đúng thực chất, kh ng hình thức.
Xây dựng trang th ng tin điện tử để quản lý và chỉ đạo các trung tâm HTCĐ trên
địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá về c ng tác quản lý và tổ chức hoạt
động của các trung tâm HTCĐ.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tr ờng m m non, tiểu học, THC
- Tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm
duy trì vững ch c kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo
dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện, đảm bảo duy trì:
+ 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi.
+ 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

5
+ 14/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2; 04/18 xã, thị trấn đạt
PCGDTHCS mức độ 3 (Diên Điền, Diên Toàn, Diên An, Diên Phước); phấn đấu
có thêm ít nhất 02 xã, đạt PCGDTHCS mức độ 3.
+ 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2.
Huyện duy trì đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGDTH mức
độ 3, đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2.
- Các trường tiểu học, THCS tổ chức, quản lý tốt các lớp XMC, SXMC,
PCGDTH và PCGDTHCS.
2. Các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị tr n
- Thực hiện tốt c ng tác quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm; tiếp
tục tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại trung tâm theo 3 cụm thi đua, duy
trì kết quả xếp loại tốt 18/18 trung tâm.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên m n tại 06 Trung tâm.
- Phối hợp cùng Hội Khuyến học cấp xã tiếp tục tổ chức đánh giá, xếp
loại Cộng đồng cấp xã theo 3 cụm thi đua. Duy trì kết quả xếp loại tốt 18/18
cộng đồng học tập cấp xã.
- Tham gia tập huấn bồi dư ng chuyên m n, nghiệp vụ cho các thành viên
Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng theo kế hoạch của huyện.
- Tham gia chuyên mục “xây dựng xã hội học tập” trên sóng phát thanh
truyền hình Khánh Hòa.
- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm
học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình
thực tế của địa phương chủ động tham mưu UBND xã, thị trấn; Ban chỉ đạo
PCGD-XMC và xây dựng XHHT cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND huyện (VBĐT, để báo cáo);
- UBND xã, thị trấn (VBĐT, để phối hợp);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT (VBĐT);
- Lưu: VT, PCXMC.

KT. TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Lê Trung Nghĩa
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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Công văn số
/PGD&ĐT ngày tháng 9 năm 2022
của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

THÁNG/NĂM

NỘI DUNG CÔNG TÁC

9/2021

- Khai giảng năm học 2021-2022.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 đối với GDTX.
- Huy động mở lớp phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS,
xóa mù chữ và sau xóa mù chữ.
- Báo cáo Sở số liệu huy động ra các lớp phổ cập giáo dục.
- Các xã, thị trấn điều tra, cập nhật bộ phiếu điều tra trình độ văn
hóa, thực hiện hồ sơ kiểm tra c ng nhận đơn vị xã, thị trấn đạt
chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.
- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-XMC và XD XHHT
cấp xã.

10/2021

- Tiếp tục thực hiện c ng tác điều tra, xác minh, cập nhật hồ sơ
phổ cập, xóa mù chữ. Các xã, thị trấn cập nhật số liệu năm 2021
lên hệ thống th ng tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
- Các xã, thị trấn tự kiểm tra, rà soát th ng tin trên hệ thống
PCGD-XMC, xuất các biểu mẫu thống kê, tổng hợp, kiện ttoanf
hồ sơ chuẩn bị tự kiểm tra, đánh giá kết quả XMC, PCGD năm
2021.
- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.
- Các Trung tâm HTCĐ tổ chức khai giảng năm học mới kết
hợp với phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

11/2021

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các xã, thị trấn hoàn thành việc tự kiểm tra PCGD, XMC, gửi
tờ trình đề nghị huyện kiểm tra.
- Huyện kiểm tra c ng nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn chống mù
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phổ
cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2021.
- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC và xây dựng
XHHT cấp huyện.
- Kiểm tra c ng tác dạy và học ở các lớp PCGD-XMC.
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12/2021

01/2022

- Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Hoàn thành việc kiểm tra, c ng nhận cấp xã. Hoàn chỉnh hồ sơ
PCGD-XMC cấp huyện, đề nghị tỉnh kiểm tra c ng nhận.
- Đón Tỉnh kiểm tra c ng nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn chống
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS,
phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2021.
- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã, thị
trấn” theo 3 cụm thi đua.
- Th ng báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu PCGD, XMC của các
xã, thị trấn năm 2021. Chấm điểm thi đua các xã, thị trấn nội
dung phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Phân bổ chỉ tiêu PCGD, XMC năm 2021 cho các xã, thị trấn.
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ
tự đánh giá đơn vị học tập.
- Kỷ niệm Ngày học sinh, sinh viên (09/01).
- Sơ kết học k I hoạt động Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn
năm học 2021-2022.
- Báo cáo sơ kết học k I nội dung GDTX về Sở Giáo dục và
Đào tạo.
- Thẩm định hồ sơ Đơn vị học tập cấp huyện của các đơn vị, đề
nghị UBND huyện c ng nhận các Đơn vị học tập cấp huyện
theo Th ng tư 22.
- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch c ng tác PCGD, XMC và
xây dựng xã hội học tập năm 2022. Các Trung tâm HTCĐ xây
dựng kế hoạch hoạt động 2022.

02/2022

- Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02).
- Kiểm tra hoạt động của các Trung tâm HTCĐ ở các xã, thị
trấn.
- Kiểm tra c ng tác dạy và học ở các lớp PCGD-XMC.

3/2022

- Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03) và Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03).
- Kiểm tra hoạt động một số Trung tâm HTCĐ ở các xã, thị trấn.
- Kiểm tra c ng tác dạy và học ở các lớp PCGD-XMC.
- Tổ chức bồi dư ng chuyên m n, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ
quản lý, báo cáo viên, cộng tác viên các Trung tâm HTCĐ.
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4/2022

5/2022

6/2022

7 và 8/2022

- Kỷ niệm Ngày 02/4 và 30/4.
- Kiểm tra hoạt động một số Trung tâm HTCĐ ở các xã, thị trấn.
- Kiểm tra c ng tác dạy và học ở các lớp PCGD-XMC.
- Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Các trường xét lên lớp học viên các lớp phổ cập, xóa mù chữ,
hoàn thành hồ sơ, học bạ của học viên năm học 2021-2022
- Họp xét thi đua cụm trung tâm, tổng kết năm học 2021-2022
cho ngành học GDTX. Bình xét đề nghị huyện khen 5 trung
tâm.
- Tổng hợp, c ng nhận kết quả đánh giá, xếp loại c ng tác
BDTX đội ngũ CBQL, GV các bậc học MN, TH, THCS.
- Báo cáo tổng kết, báo cáo kết quả thi đua cho Sở Giáo dục và
Đào tạo.

- Thực hiện các loại hồ sơ thi đua năm học 2021-2022.
- Quyết toán kinh phí các lớp PCGD-XMC.
- Tổ chức điều tra cập nhật, làm mới Bộ phiếu điều tra trình độ
văn hóa của xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025.
- Tham gia tổ chức bồi dư ng chính trị Hè, tham gia bồi dư ng
thường xuyên năm 2022.
- Tổ chức bồi dư ng chuyên m n, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ, giáo viên phụ trách c ng tác PCGD, XMC.
- Tuyên truyền, huy động học sinh ra lớp ở các bậc học, chuẩn
bị ngày “Toàn dân đưa trẻ em đến trường” và khai giảng năm
học mới 2022-2023.
- Xây dựng kế hoạch mở lớp phổ cập cho năm học 2022-2023.
- Tiếp tục điều tra cập nhật, hoàn chỉnh Bộ phiếu điều tra trình
độ văn hóa của xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025.

