
 

 

  

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 284/SGDĐT-ĐTBD 
V/v hướng dẫn triển khai công tác 

đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học 

tập" cấp xã năm 2023  

      Cao Bằng, ngày 20 tháng  02 năm 2023 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

(gọi chung là các đơn vị) 

 

Căn cứ Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (gọi tắt là 

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT); Công văn số 689/UBND - VX ngày 06/4/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng  về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại 

“Cộng đồng học tập” cấp xã, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các 

đơn vị tổ chức triển khai công tác đánh giá, xếp loại, công nhận "Cộng đồng học 

tập" cấp xã năm 2023 như sau: 

1. Phòng GDĐT các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) 

cấp huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, 

xếp loại, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-

BGDĐT. 

2. Nội dung, quy trình tham mưu UBND cấp huyện để chỉ đạo, tổ chức 

triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã1 

theo các nội dung trọng tâm: 

2.1. Đối tượng tham gia đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  

100% đơn vị cấp xã của các huyện, thành phố tham gia đánh giá, xếp loại 

“Cộng đồng học tập” cấp xã; các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội 

và các cá nhân có liên quan tham gia thực hiện. 

2.2. Thời gian, nội dung  

2.2.1. Quý I năm 2023 

- Phòng GDĐT chủ động phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp và các 

ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng 

đồng học tập” cấp xã năm 2023 trình UBND cấp huyện phê duyệt để triển khai 

thực hiện; tổ chức Hội nghị quán triệt các tiêu chí đánh giá “Cộng đồng học tập” 

cấp xã; cách thu thập các minh chứng phù hợp; quy trình đánh giá, xếp loại 

“Cộng đồng học tập” cấp xã … cho cán bộ, công chức cốt cán cấp xã; 

- Phòng GDĐT hướng dẫn các Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) chủ 

trì phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tự 

                                           
1 Công văn số 1566/SGD&ĐT-GDTX ngày 18/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, 

xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; 
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đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và trình UBND cấp xã phê duyệt 

và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt. 

2.2.2. Quý II năm 2023 

- Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học và các ban, ngành, 

đoàn thể liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc đơn vị cấp 

xã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng, tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” 

cấp xã; 

- Phòng GDĐT chủ trì tham mưu UBND cấp huyện, thành phố các cơ 

quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các cá nhân có liên quan tham gia 

giám sát việc triển khai xây dựng "Cộng đồng học tập" tại các đơn vị cấp xã trên 

địa bàn.  

2.2.3. Quý III năm 2023 

- Phòng GDĐT chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã tiếp tục phối 

hợp các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng 

học tập” cấp xã; có phân công các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát thực hiện 

đối với các tiêu chí, tăng cường kiểm tra việc thu thập minh chứng đối với từng 

tiêu chí đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã đảm bảo đầy đủ và có chất lượng;  

- Phòng GDĐT chủ động phối hợp với Hội Khuyến học và các ban, 

ngành, đoàn thể liên quan có kế hoạch kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ các đơn vị cấp 

xã xây dựng và thực hiện công tác tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” 

đảm bảo tiến độ thời gian và nâng cao chất lượng hiệu quả của từng tiêu chí 

đánh giá, xếp loại. 

2.2.4. Quý IV năm 2023 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các Trung tâm học 

tập cộng đồng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để trình UBND cấp huyện kiểm tra, 

thẩm định đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023; 

 - Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp và các cơ 

quan chuyên môn liên quan tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và tổng hợp 

hoàn thành thủ tục trình UBND cấp huyện Quyết định công nhận kết quả xây 

dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023. 

   3. Công tác báo cáo 

 - Thời gian hoàn thành Kế hoạch triển khai công tác đánh giá, xếp loại 

“Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 trên địa bàn và gửi báo cáo về Sở GDĐT 

trước ngày 30/3/2023; 

 - Thời gian tổng hợp, hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả "Cộng đồng 

học tập" cấp xã năm 2023 và gửi về Sở GDĐT trước ngày 30/12/2023. 

 Các đơn vị gửi văn bản báo cáo về Sở GDĐT, đồng thời gửi bản mềm 

qua địa chỉ email phonggdtx.socaobang@moet.edu.vn. 
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 Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại 

"Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023, Sở đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên 

hệ về Sở GDĐT (phòng Đào tạo và Bồi dưỡng), số điện thoại 0206.3852.220./.

  

   
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Hội Khuyến học tỉnh (p/h); 

- Hội Khuyến học các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, ĐTBD(L). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lục Văn Dương 
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