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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÔNG TRIỀU 

 

Số: 1241 / UBND 

V/v: Tăng cường hoạt động của Trung 
tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn 

năm học 2012-2013 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

    

 Đông Triều, ngày 05 tháng 8 năm 2012 

     

    Kính gửi:  

                                        - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

                      - Hội Khuyến học huyện; 

                      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/TV ngày 12/11/2010 của Ban thường 
vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Kế hoạch số 04- KH/HU ngày 04/01/2011 và Chương 
trình số 07- CTr/HU ngày 22/02/2011 của Ban thường vụ Huyện ủy "về đẩy 
mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai 
đoạn 2010- 2015, định hướng đến 2020"; 

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/7/2011 về việc thực hiện 
Nghị quyết 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; 

Thực hiện kết luận số 07- KL/HU ngày 22/5/2012 của Huyện ủy Đông 
Triều về nội dung Sơ kết 01 năm Nghị quyết số 01- NQ/TV ngày 12/11/2010 
của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh "về đẩy mạnh xây dựng xã hội học 
tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010- 2015, định 
hướng đến 2020"; 

 Uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo một số nội dung nhằm tăng 
cường hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện năm học 2012-2013 như sau: 

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và các giải pháp của ngành nhằm nâng cao 
chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện. 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 
tại xã, phường, thị trấn ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ- BGD&ĐT 
ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực 
hiện việc điều động biệt phái cán bộ, giáo viên có đủ phẩm chất chính trị, năng 
lực chuyên môn cho TT HTCĐ của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
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Chỉ đạo và hướng dẫn các TT HTCĐ xây dựng kế hoạch, chương trình 
hoạt động cụ thể, chương trình hoạt động cần bám sát 4 nhóm chuyên đề: 
Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Bổ túc kiến thức văn hóa, tin học, 
ngoại ngữ; Kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

Cần tiếp tục tổ chức, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà 
nước về xây dựng XHHT, xây dựng và phát triển TTHTCĐ để cán bộ và nhân 
dân nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc TT HTCĐ là một mô hình học tập 
thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên của nền giáo dục quốc dân. Căn cứ vào 
quy định của Nhà nước, các cấp có thẩm quyền để tạo điều kiện hỗ trợ tài 
chính cho các TTHTCĐ. 

3- Đối với các cấp Hội Khuyến học trong huyện: 

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục; Khơi 
dậy và phát huy tinh thần tự học, truyền thống hiếu học của quê hương nhằm 
nâng cao nhận thức của người dân. Chủ động tích cực trong việc tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học - khuyến 
tài, nhất là trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách mới về đẩy 
mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng XHHT. Đề xuất bổ sung các cơ chế, 
chính sách, khuyến khích các phong trào học tập trong nhà trường và xã hội. 
Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các đoàn thể 
nhân dân, đặc biệt là với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức và 
tham gia quản lý nội dung hoạt động của các TTHTCĐ. Tổ chức tốt phong 
trào quần chúng tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, đẩy mạnh phong 
trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, thôn, khu, dòng họ, cơ quan khuyến 
học… 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ là một đòi hỏi có tính 
khách quan nhằm góp phần tích cực nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Muốn đạt được mục tiêu đó đòi hỏi phải 
thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp 
các ngành và địa phương. Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức xã hội và các địa phương tích cực tổ chức triển khai thực hiện để 
phong trào xây dựng XHHT đạt kết quả cao./.    
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (b/cáo); 
- Như kính gửi (t/hiện); 
- Lưu: (VT). 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

Trần Văn Vinh 

 


