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UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  2917   /SGDĐT-GDTX 

V/v kiểm tra các hoạt động giáo dục tại 
các Trung tâm HN&GDTX, các Phòng 
GD&ĐT, các Trung tâm học tập cộng 
đồng trên địa bàn các huyện, TX, TP: 
Đông Triều, Uông Bí, Ba Chẽ, Bình 

Liêu, Tiên Yên 
 

Quảng Ninh,  ngày 04  tháng  10  năm  2013 

Kính gửi:  
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đông Triều, Uông Bí, Ba 
Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên; 
- Các Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên: 
Đông Triều, Uông Bí, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên. 
 

 
Thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2013-

2014, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh tổ chức đoàn kiểm tra công 
tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động giáo dục của các Trung tâm Hướng ngiệp và 
Giáo dục thường xuyên (HN&GDTX), các Phòng GD&ĐT và các Trung tâm học 
tập cộng đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Đông Triều, 
Uông Bí, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên. Kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Thành phần đoàn kiểm tra:   
- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Đăng Hợp, Phó giám đốc Sở GD&ĐT.  
- Thành viên: + Ông Cầm Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên. 

        + Ông Trịnh Minh Cường, Phó TP Giáo dục thường xuyên. 
        + Bà Nguyễn Hà Chi, cán bộ phòng Giáo dục thường xuyên.  

2. Thời gian kiểm tra: Các ngày 10-11/10/2013 và 16-19/10/2013. Cụ thể:   
- Ngày 10/10/2013: Kiểm tra Trung tâm HN&GDTX Đông Triều, Phòng 

GD&ĐT Đông Triều và một số TTHTCĐ thuộc huyện Đông Triều. 
- Ngày 11/10/2013: Kiểm tra Trung tâm HN&GDTX Uông Bí, Phòng 

GD&ĐT Uông Bí và một số TTHTCĐ thuộc thành phố Uông Bí. 
- Ngày 16/10/2013: Kiểm tra Trung tâm HN&GDTX Ba Chẽ, Phòng GD&ĐT 

Ba Chẽ và một số TTHTCĐ thuộc huyện Ba Chẽ. 
- Từ ngày 17 đến ngày 19/10/2013: Kiểm tra các Trung tâm HN&GDTX, 

Phòng GD&ĐT và một số TTHTCĐ thuộc các huyện Tiên Yên, Bình Liêu. 
3. Nội dung kiểm tra:  
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- Với các Trung tâm HN&GDTX: Việc triển khai thực hiện các hoạt động: 
Dạy văn hóa chương trình GDTX cấp trung học phổ thông kết hợp với dạy nghề 
hoặc trung cấp chuyên nghiệp từ năm học 2011-2012 đến nay; dạy nghề cho lao 
động nông thôn; tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động của TTHTCĐ. 

- Với các Phòng GD&ĐT: Công tác chỉ đạo hoạt động, tổ chức tập huấn, hỗ 
trợ cho các hoạt động của TTHTCĐ. 

- Với các TTHTCĐ: Việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo các 
chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ 
năng, chuyển giao công nghệ.  

 
Sở GD&ĐT Quảng Ninh đề nghị các Trung tâm HN&GDTX, các Phòng 

GD&ĐT chuẩn bị trước báo cáo và các điều kiện cần thiết đáp ứng cho yêu cầu 
kiểm tra của Sở (trong báo cáo cần nêu rõ các biện pháp đã triển khai, các kết quả 
đạt được, những khó khăn gặp phải, những đề xuất, kiến nghị với các cấp quản 
lý). Các Phòng GD&ĐT lựa chọn một số TTHTCĐ trên địa bàn, thông báo rõ nội 
dung kiểm tra để đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT làm việc tại THHTCĐ.      
 
Nơi nhận: 
- Như trên (th/hiện); 
- Các Phó Giám đốc Sở (để phối hợp chỉ đạo); 
- Các Phòng, Ban thuộc Sở; 
- Lưu VT, Phòng GDTX. 

GIÁM ĐỐC 
 
                
                           (Đã ký) 
 
 

Vũ Liên Oanh 
  


