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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

               Gia Lộc, ngày      tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2022

 

Căn cứ Thông tư số 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, Ủy ban nhân dân 
(UBND) huyện Gia Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại 
“Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. 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.

2. Giúp cấp xã tự đánh giá để lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây 
dựng “Cộng đồng học tập” phù hợp với thực tế của địa phương.

3. Giúp UBND huyện và các xã, thị trấn 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.

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã.

2. Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã.

3. Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn 
cấp xã.

4. Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa 
bàn cấp xã.

5. Kết quả phổ cập giáo dục- xóa mù chữ.

6. Công bằng xã hội trong giáo dục.

7. Kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức cấp xã.

8. Kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 15 tuổi trở lên).

9. Kết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng 
học tập thôn, tổ dân phố và tương đương”.

10. Kết quả xây dựng thôn, tổ dân phố và tương đương được công nhận danh 
hiệu “Khu dân cư văn hoá”.

11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.

12. Thực hiện bình đẳng giới.



13. Đảm bảo vệ sinh, môi trường.

14. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

15. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

1. Việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã phải căn cứ vào kết quả 
đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí được quy định tại Điều 3 
của Thông tư 44. Mỗi tiêu chí có các nội dung cần đánh giá theo các mức độ đạt được 
và được hướng dẫn cách cho điểm cụ thể tại Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, cho điểm 
“Cộng đồng học tập” cấp xã kèm theo Thông tư 44.

2. Tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100. Các tiêu chí không có 
minh chứng phù hợp không được chấm điểm.

3. Xếp loại

a) Loại tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85-100, không có tiêu chí bị điểm 0;

b) Loại khá: Tổng số điểm đạt được từ 70-84, không có tiêu chí bị điểm 0;

c) Loại trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50-69, không có tiêu chí điểm 0;

d) Loại chưa đạt: các trường hợp còn lại.

4. Thời gian kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã được thực 
hiện vào tháng 12 hằng năm.

IV. HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

1. Hồ sơ của UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp 
loại “Cộng đồng học tập”:

a) Tờ trình của UBND cấp xã;

b) Báo cáo (kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí) đánh giá kết quả 
xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã);

c) Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2. Hồ sơ của Hội khuyến học cấp huyện trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết 
định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã:

a) Tờ trình của hội khuyến học cấp huyện;

b) Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

V. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP”

1. Hội khuyến học cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả 
xây dựng “Cộng đồng học tập” của xã trình chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt và chủ trì 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.



2. Căn cứ kết quả tự kiểm tra, hội khuyến học cấp xã lập hồ sơ và gửi UBND cấp 
xã ký tờ trình đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với cấp xã.

3. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND cấp xã, chủ tịch UBND huyện giao 
hội khuyến học chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng 
học tập” cấp xã và trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

4. Căn cứ vào kế hoạch đã được chủ tịch UBND huyện phê duyệt, hội khuyến 
học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng 
đồng học tập” cấp xã. Kể từ ngày có kết quả kiểm tra, hội khuyến học lập hồ sơ trình 
chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng 
học tập”cấp xã và công bố công khai.

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội khuyến học huyện

- Chỉ đạo hội khuyến học các xã, thị trấn chủ động trong công tác phối hợp với 
các đơn vị liên quan của xã thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng 
học tập" cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học 
tập” cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện trước ngày 16/12/2022, lập hồ sơ trình UBND 
huyện quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã 
năm 2022 trước ngày 22/12/2022.

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022 trên 
địa bàn huyện về Sở GD&ĐT, hội khuyến học tỉnh và các ban ngành có liên quan. 

2. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo hội khuyến học xã hoàn thành công tác tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại 
và lập hồ sơ trình UBND huyện trước ngày 05/12/2022. 

- Hồ sơ của UBND xã, thị trấn đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá, xếp 
loại “Cộng đồng học tập” năm 2022 được gửi qua dịch vụ công quốc gia trong ngày 
06/12/2022, hồ sơ được lưu trên file pdf trước khi gửi lên dịch vụ công quốc gia. Đồng 
thời nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng 
học tập” của xã năm 2022 cho đoàn kiểm tra theo lịch kiểm tra, đánh giá, xếp loại 
“Cộng đồng học tập” năm 2022 của UBND huyện.

3. Lịch kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” năm 2022 cấp huyện: 

a) Họp đoàn kiểm tra:

- Ngày 14/12/2022 (từ 15h00'): tại Hội trường Phòng GD&ĐT. 

b) Thời gian, địa điểm kiểm tra: 

- Ngày 15/12/2022:

+ Buổi sáng từ 7h30, tại Hội trường Phòng GD&ĐT, Đoàn kiểm tra tiến hành 
kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” năm 2022 các đơn vị.

+ Buổi chiều từ 13h30: họp đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” năm 2022  
các đơn vị.



- Từ ngày 16/12/2022: Hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ra quyết định công 
nhận các xã, thị trấn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022.

c) Thành phần làm việc 

* Đoàn kiểm tra: Theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện.

* Đơn vị được kiểm tra:  Đại diện 01 lãnh đạo UBND xã, thị trấn hoặc Chủ tịch 
hội khuyến học xã, thị trấn.

 (Kế hoạch này thay giấy triệu tập)

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã 
năm 2022 của UBND huyện. UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 
công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có có khó khăn vướng mắc liên hệ với Phòng GD&ĐT để 
được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ (để b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (để chỉ đạo);
- Các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan (để thực hiện);
- Lưu VP, GDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

               Phạm Văn Tuyên                                             


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T10:23:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T10:23:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T10:23:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc<ubndhuyen.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




