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  Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX cấp THCS, THPT. 

Thực hiện Công văn số 2672/BGDĐT-GDTX ngày 20/6/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt 

động tại các trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường 

xuyên (GDNN-GDTX). Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị giảng dạy chương trình 

GDTX cấp THCS, THPT (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện một số nội dung cụ thể 

như sau:  

1. Quán triệt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và giải pháp cơ bản thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển 

khai thực hiện chủ trương của Đảng theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 

của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

2. Các đơn vị tổ chức thực hiện các chương trình GDTX đảm bảo thiết thực, 

chất lượng và hiệu quả; khuyến khích các đơn vị chuyển trọng tâm hoạt động từ 

việc chỉ dạy văn hóa sang việc tổ chức các khóa học tập, bồi dưỡng ngắn hạn, đáp 

ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của người dân trên địa bàn theo Thông 

tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 và các hướng dẫn tại Quyết định số 

89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. 

3. Các đơn vị tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng chương trình GDTX 

cấp THCS và THPT: 

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định, có thể tuyển sinh và mở lớp 

thường xuyên, linh hoạt cho đối tượng người lao động; tiếp nhận các học viên có 

nhu cầu học chương trình GDTX cấp THCS và THPT nhằm góp phần thực hiện 

được các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS, nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngủ 

công nhân, nông dân và thanh niên trong độ tuổi, các nhóm đối tượng chính sách 

và các nhóm yếu thế khác không có điều kiện học tập ở các trường phổ thông, tạo 

cơ hội học tập cho mọi người, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 



- Thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định; không dạy dồn tiết, dồn buổi để 

đảm bảo quyền lợi cho học viên; 

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách đánh giá, xây 

dựng kế hoạch nhà trường theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo 

định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh từ năm học 2017-2018; 

- Bổ sung các điều kiện dạy học thiết yếu sẵn sàng cho việc dạy học văn hóa 

và việc tổ chức dạy học văn hóa kết hợp với dạy nghề, góp phần phân luồng học 

sinh sau THCS có chất lượng theo định hướng phân luồng tại Quyết định số 

522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2018-2025”. 

4. Các Phòng GDĐT tăng cường chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng 

xây dựng kế hoạch, tài liệu học tập, giới thiệu báo cáo viên, tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động tại trung tâm. 

Sở GDĐT sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc dạy văn hóa, phân công giáo 

viên giảng dạy, tổ chức thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá và phê học bạ 

của học viên tại các đơn vị. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu triển 

khai thực hiện. Mọi vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong quá trình thực 

hiện cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua phòng Nghiệp vụ 1) để được hướng 

dẫn thêm./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Đăng cổng thông tin điện tử ngành;   

- Lưu: VT, NV1. 
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