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Sô:

913/BGDET-GDTX

Hà nQi,rgày 25 thdng 02 nàm 201I

tr'/t' nang cuo hiêu quà hoat dQngctia cdc
trung tûnt hoc rap công dông

Kinh gui : Câc sô giâo dr,rcvà dào t4o

Dé nâng cao chât luqng, hiÇuquâ ho4t dông oûa câctrung tâm hoc tâp cQng
dông và triên khai thqc hiÇn Chuong trinh giâo dgc thuùng xuyên dâp tmg yêu câu
nguùi hgc, cflp nhat kién thûc, k! nâng, chuyén giao công nghê ban hành theo
Thông tu sô 2612010/TT-BGDETngày 27 thâng 10 nàm 20lO cria BQ trucmgBQ
GD&ET, 89 dè nghi câc sô giâo dpc và dào tqo thgc hiÇnmôt sô công viêc cu thé
sau:
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l. Tiêp tuc tham muu cho Uy ban nhândân câptinh chi dao UBND câccâp:
- gô tri giâo viên truàng tiéu hoc ho{c trung hoc ccvsô làm viêc tai trung tâm
rl
hqc t4p công dông theo tinh thân Thông tu sô 40/2010/TT-BGDDTngày 30 thâng
12 nâm 2010cûa Bô truông B9 GD&DT vè siraOôi,Uô sungmQt sô dièu cira Quy
chétô chric và ho4t dông trung tâm hoc t4p cQngdông xâ, phucrng,thi trân.
- Xây dung môi huyÇnft nhât mQttrung tâm hqc tQpcQngdông diém két nqp
vôi Nhà vàn hoâ, buu diÇn vàn hoâ xâ, thu viÇn xâ, dé phô bién kién thrîc theo
Chucrngtrinh giâo dr;c thucrngxuyên dâp rmg yêu càu nguùi hoc, câp nhQtkién
thuc, k! nàng, chuyén giao công nghÇ.Hàng nàm tô chirc so két, rut kinh nghiÇm
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nhânrôngdiênhinh trêndia bàn.
2. Trién khai thgc.hiÇnChucrngtrinh giâo.dgcthuông xuyên dâp tmg yêu càu
nguùi hgc, .cQpnhQt kiên thirc, k! nàng, chuyên giao công nghç ban hành theo
ngày 27 thâng 10 nàm 2010 cira BQ truông Bô
Thông tu sô 2612010/TT-BGDDT
GD&DT:
- Tô chuc tpp huân cho cân bQ quân ly và giâo viên, huông dân viên trung
tâm hgc tip cQngdông'uè-u. tiêu, mûc dô càn dgt, phucrngphâp giângd4y, kiém
tra dânhgiâ...cùaChuong trinh trên theo tinh thàn Bô dâ trién khai tai hQi nghi tâp
huâncân bô c6t cân câp tinh thâng 12 nâm 2010. Bâo câo két qua tQphuânuè e9
truôcngày201412011.

- NQi dung Chucrngtrinh trên và rnQtsô chuyêndè dtrngchung cho trung tâm
^

t

+l

r,

hgc côngdôngdâ duoc dàngtâi trên WebsitecriaBQtheo dia chi www.moet.gov.vn
ho{c www.edu.net.vnctèngh! câc sô GD&ET huông dân câc phông giâo duc, trung
tâm giâo duc thuùng xuyên, trung tâm hgc tqp cQngdàng truy cpp vào dla chi trên
i,
và tâi xuông (download)nQi dung tir trên m?ng dê tô chric thqc hiên.
- Phôi hqp câc ban, ngành, doàn thê càn cri vào nQi dung quy dinh trong
Chuong trinh dé lUa chon, biên soantài liêu, dâp tmg nhu càu nguùi hqc, phù hqp
.i
thuc tê ttmg dia phuong.
3. Bâo câonhanhrrèe9 môt sô nôi dungsau:
- ViÇc trién khai thuc hiên Thông tu s6 }îI2OOSITT-BTCngày 27 thâng l0
nàm 2008 cria Bô truông B9 Tài chinh vè viÇc hô trq kinh phi ngân sâchnhà nuôc
cho câc trung tâm hgc tqp cQngdông (nQidung bâo câo gô-: UBND tinh dâ c6 vàn
bân huông dân thgc hiên Thông tu chua?câc dlnh mric do tinh quy dinh? sô trung
tâm clâdugc hô trq kinh phi, tông kinh phi hô trg nàm 2010.Néu chua triên khai càn
nêu rô lf do).
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- Trên dia bàn.ciratinh/ tp dâ c6 bao nhiêu trung tâm hgc t4p cQngdông hoat
dông theo mô hinh kêt hç,pvôi nhà vàn hoâ,buu diÇnvàn hoâ xâ, thu viÇnxâ.
Bâo câo gùi vè BQ (qua Vu Giâo dsc thuùng xuyên) dia chi 49 Dai Cô Viet- Hà NQi hoflc gtri qua e-mail: phamxuanluan@gmail.com
truôc ngày l0 thâng 3
nàm2011.
Thông tin chi tiét xin tiên hê ÔngPhqm Xuân Luan chuyên viên Vq GDTX
diên thoqi 043868I 405; 0984074042.
Noinh|n:

- Nhukinhgûi;

TL. Bg TRTIONG

vu TRUoXC VU GIAO DVC THIIoNG XUYÊN

- TT Nguyên Vinh Hién(dé b/c);
- Luu VT; Vu GDTX.
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