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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1919/SGDĐT-GDCN

Bình Thuận, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v viết báo cáo tham luận chia sẻ
kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn
tăng cường năng lực cán bộ
quản lý TTHTCĐ.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện công văn số 4200/BGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 9 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc viết báo cáo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập
huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).
Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông
thôn mới 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường
năng lực cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng (sau đây gọi tắt là trung tâm)
vào tháng 11/2018, để hội nghị đạt kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan lựa chọn từ 1-2 trung
tâm hoạt động hiệu quả viết báo cáo chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị tập huấn cán bộ
quản lý trung tâm nói trên.
I. Nội dung báo cáo kinh nghiệm có thể lựa chọn một trong số gợi ý sau:
1. Công tác tham mưu với chính quyền, Đảng ủy các cấp ban hành văn bản chỉ
đạo;
2. Vai trò của lãnh đạo chính quyền kiêm nhiệm vị trí giám đốc trung tâm trong
việc điều phối hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn cấp xã;
3. Các phương thức điều tra nhu cầu học tập của người dân và vận động người
dân theo học các chuyên đề tại trung tâm.
4. Xây dựng và tổ chức hoạt động tại trung tâm;
5. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các chương trình học tập tại trung tâm.
6. Xây dựng mạng lưới báo cáo viên của trung tâm;
7. Huy động các nguồn lực, đảm bảo hoạt động và phát triển bền vững trung
tâm;
8. Vai trò của giáo viên biệt phái từ các trường học sang làm việc tại trung tâm;
9. Vai trò của trung tâm GDNN-GDTX đối với trung tâm;
10. Tác động tích cực, hiệu quả của trung tâm đối với sự phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội của địa phương và chất lượng cuộc sống của người dân.
II. Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm theo đề cương hướng dẫn sau:
1. Khái quát tình hình địa phương;
2. Những việc đã triển khai;
3. Những kết quả đạt được (có số liệu, so sánh, đánh giá tác động hiệu quả);
4. Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện;
6. Đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo kinh nghiệm gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/10/2018
(qua phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên) theo địa chỉ: Phòng
GDCN&GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, số 10, đường Nguyễn Tất
Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; bản mềm gửi theo địa chỉ
ntanh.binhthuan@moet.edu.vn.
Để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo đúng tiến
độ, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố lưu ý, quan tâm chỉ đạo thực
hiện./.
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- Như trên;
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- Các phòng GD&ĐT;
- HKH tỉnh (phối hợp);
- Lưu VT, GDCN. Anh (5).
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