
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Trùng Khánh, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; 

Công văn số 689/UBND -VX ngày 06/4/2016 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp 

loại “Cộng đồng học tập” cấp xã của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

 Thực hiện Công văn số 284/SGDĐT-ĐTBD, ngày 20/02/2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn triển khai công tác đánh giá, 

xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp 

xã năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học 

tập” cấp xã; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, 

học tập suốt đời;  

- Giúp cấp xã tự đánh giá để làm cơ sở lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp 

với thực tế của địa phương, đơn vị và hướng đến thực hiện đạt mục tiêu của Đề 

án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; 

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đánh giá thực trạng xây dựng 

“Cộng đồng học tập” cấp xã và làm căn cứ đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương; 

- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, lực lượng vũ 

trang, cộng đồng dân cư và gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện, cung ứng nhu 

cầu cho người học "cần gì thì học đấy". Các cộng đồng học tập cấp xã tiếp tục 

tăng cường đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

phù hợp nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác khuyến học, 

khuyến tài, học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

2. Yêu cầu 

- 100% xã, thị trấn (gọi chung là đơn vị cấp xã) thực hiện công tác tự đánh 

giá nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan phản ánh đúng thực trạng, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng xã hội học tập và lập hồ sơ đề nghị 

UBND huyện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 đúng 
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thời gian quy định. 

- Việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 

phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT. 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Các xã, thị trấn hoàn thành tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” 

cấp xã năm 2023 gửi hồ sơ đề nghị UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT) kiểm 

tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 chậm nhất 

30/11/2023. 

- Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá 

“Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 chậm nhất ngày 05/12/2023. 

- Đoàn kiểm tra, đánh giá hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá; báo cáo kết 

quả chậm nhất ngày 25/12/2023. 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Quy trình, nội dung tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp 

xã thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1566/SGD&ĐT-GDTX ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Sở GD&ĐT Cao Bằng (gửi kèm công văn này). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, Thị trấn  

- Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm học tập cộng đồng 

(TTHTCĐ) chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học xã, các tổ chức, Hội, đoàn thể 

liên quan xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng, xếp 

loại “Cộng đồng học tập” của xã  năm 2023. 

- Phê duyệt kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” 

cấp xã năm 2023, gửi UBND huyện (qua phòng GD&ĐT) để tổng hợp, theo dõi 

chậm nhất trước ngày 05/3/2023. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, Hội, đoàn thể, cá nhân liên 

quan đã được phân công, giao trách nhiệm phụ trách giám sát, đánh giá việc 

thực hiện từng tiêu chí (15 tiêu chí) theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo 

đúng Quy trình (theo Công văn số 1566/SGD&ĐT-GDTX) và  đúng tiến độ. Gửi 

hồ sơ kèm theo minh chứng về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định để tổ 

chức kiểm tra, đánh giá. 

2. Các Trung tâm học tập cộng đồng  

- Chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây 

dựng, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023 đã được UBND xã phê 

duyệt; phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân liên 

quan phụ trách và chuẩn bị thu thập các minh chứng phù hợp với các tiêu chí 

được phân công;  
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- Chủ trì tổ chức cuộc họp để các tổ chức, đoàn thể, cá nhân liên quan phụ 

trách các tiêu chuẩn, tiêu chí báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát, đánh giá cho 

điểm đạt được ở từng tiêu chí kèm theo các minh chứng. Căn cứ tổng số điểm 

đạt được theo từng tiêu chí, TTHTCĐ  và các cá nhân phụ trách các tiêu chí, các 

tổ chức, hội, đoàn thể liên quan cấp xã tự xếp loại kết quả xây dựng “Cộng đồng 

học tập” cấp xã năm 2023, lập Hồ sơ báo cáo Chủ tịch UBND xã đề nghị UBND 

huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm 

tra, đánh giá kết quả xây dựng, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023 

theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và báo cáo kết quả theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với các TTHTCĐ, Hội 

Khuyến học xã xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch xây dựng "Cộng 

đồng học tập" cấp xã năm 2023. 

4. Hội Khuyến học huyện 

- Chỉ đạo Hội Khuyến học xã phối hợp với TTHTCĐ, các tổ chức Hội, 

đoàn thể của xã tham mưu xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá "Cộng đồng 

học tập" trên địa bàn xã có hiệu quả, thực chất. 

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện xây dựng kế 

hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 

2023 theo quy định và cáo cáo cấp trên đúng thời gian. 

5. Các cơ quan, đơn vị phối hợp 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm GDNN-GDTX huyện phối hợp 

với Phòng GD&ĐT cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá, 

xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị 

liên quan phối hợp tổ chức thực hiện, gửi hồ sơ đề nghị đánh giá đúng thời gian 

quy định./.  

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT;  

- Hội Khuyến học tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- TT GDNN-GDTX huyên; 

- Trang TTĐT huyện (TT VH-TT) 

- Lưu: VT, GDĐT, HKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 

 

 

 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Trùng Khánh) 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp/ 

thực hiện 

Thời gian 

1 
Xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023  trình 

UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.  

Phòng 

GD&ĐT 

Hội KH và các ban 

ngành liên quan  
Quý I/2023 

2 

 

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 

GD&ĐT 

Hội KH và các ban 

ngành liên quan  
Quý I/2023 

3 

Hướng dẫn TTHTCĐ xã/thị trấn chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học xã/thị trấn và 

tổ chức, đoàn thể liên quan xây dựng Kế hoạch tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học 

tập” cấp xã năm 2023 và trình UBND cấp xã phê duyệt và chủ trì tổ chức triển khai 

thực hiện. 

Phòng 

GD&ĐT 

TTHTCĐ, 

 Hội KH 

 xã/thị trấn 

Quý I/2023 

4 

Chỉ đạo TTHTCĐ cấp xã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

Kế hoạch tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 đã được phê 

duyệt. 

Phòng 

GD&ĐT 

TTHTCĐ, 

 Hội KH 

 xã/thị trấn 

Quý I/2023 

5 
Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc cấp xã tổ chức triển khai thực hiện xây 

dựng, tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. 

Phòng 

GD&ĐT 

Hội KH huyện và 

các ban ngành liên 

quan 

Quý 

II/2023 

6 

Chỉ đạo TTHTCĐ 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 cụ thể, tăng cường kiểm tra việc thu 

thập minh chứng đối với từng tiêu chí đánh giá “Cộng đồng học tập” đảm bảo đầy đủ 

và có chất lượng; 

Phòng 

GD&ĐT 

TTHTCĐ, 

 Hội KH 

 xã/thị trấn 

Quý 

III/2023 
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7 

Kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ các TTHTCĐ 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. 

Phòng 

GD&ĐT 

Hội KH và các 

ban, ngành 

liên quan 

Quý 

III/2023 

8 
Chỉ đạo, đôn đốc các TTHTCĐ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trình UBND huyện kiểm 

tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023. 

Phòng 

GD&ĐT 

Hội KH và các 

ban, ngành 

liên quan 

Quý 

IV/2023 

9 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại và tổng hợp kết quả, hoàn tất thủ tục hồ sơ trình 

UBND huyện Quyết định công nhận kết quả xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã 

năm 2023. 

Phòng 

GD&ĐT 

Hội KH và các 

ban, ngành liên 

quan 

Quý 

IV/2023 
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