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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng ngân sách các Trung tâm 

học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2017 và 2018  

 
 

Thực hiện công văn số 1580/SGDĐT-GDTXCN ngày 02/7/2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo đánh giá tình hình hoạt 

động, quản lý và sử dụng ngân sách các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và 2018, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, quản lý và 

sử dụng ngân sách các Trung tâm học tập cộng đồng năm 2017 và 2018 như sau:  

1. Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng 

đồng năm 2017, 2018   

1.1. Năm 2017 

- Công tác tập huấn cho cán bộ Trung tâm Học tập cộng đồng: 02 lớp với 

60 lượt người tham gia. 

- Tổng số người tham gia học tập: 42.860 

+Số người học Chương trình XMC và GDTTSBC: 0 

+ Số người học nghề ngắn hạn: 2.235 

  + Số lượt người tham gia học các chuyên đề: 39.858  

  + Số lượt người học GD kỹ năng sống: 615 

            + Số người học các chương trình khác: 152 

- Báo cáo viên, đơn vị phối hợp: 551 (Có biểu cụ thể kèm theo) 

- Tài liệu tập huấn: Các văn bản chỉ đạo cấp trên về hoạt động, đánh giá, 

hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử các Trung tâm: Công văn số 

754/SGDĐT-GDTX ngày 02/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

về việc hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng; Công văn số 

701/SGDĐT-GDTXGDCN ngày 10/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền lợi giáo viên bán chuyên 

trách tại Trung tâm học tập cộng đồng; Hướng dẫn sử dụng trang thông tin trung 

tâm học tập cộng đồng. 

- Các hình thức tổ chức lớp học: Tổ chức mở lớp tập trung theo kế hoạch 

đã đề ra dưới các hình thức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, tuyên truyền 

về pháp luật, văn hóa, môi trường, sức khỏe và kinh tế. Mở lớp tại nhà văn hóa 

các các thôn, xóm. 
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- Nhận xét chung về kết quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: 

Hoạt động của các trung tâm ngày càng rõ nét, cụ thể, sổ sách được cập nhật 

thường xuyên liên tục hơn. Các hoạt động của trung tâm như sinh hoạt, giao ban 

hàng tháng, hàng quý của ban quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị 

trấn từng bước được củng cố duy trì và mở các lớp học đáp ứng nhu cầu học tập 

của người dân trên địa bàn kịp thời. Trang thông tin điện tử của trung tâm đã 

được sử dụng, cập nhật khai thác, phản ánh các tin bài, hình ảnh thường xuyên. 

1.2. Năm 2018 

- Công tác tập huấn cho cán bộ Trung tâm Học tập cộng đồng: 02 lớp với 

54 lượt người tham gia. 

- Tổng số người tham gia học tập: 44.403 

 + Số người học Chương trình XMC và GDTTSBC: 0 

+ Số người học nghề ngắn hạn: 2.682 

 + Số lượt người tham gia học các chuyên đề: 40.877 

 + Số lượt người học GD kỹ năng sống: 722 

+ Số người học các chương trình khác: 122 

- Báo cáo viên, đơn vị phối hợp: 515 

(Có biểu cụ thể kèm theo) 

- Tài liệu tập huấn: Các văn bản chỉ đạo về hoạt động Trung tâm học tập 

cộng đồng, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ gồm: Thông tư số 

26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành 

Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật 

kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Hướng dẫn liên ngành số 

1710/HDLN/STC-SGD&ĐT ngày 25/9/2017 của Sở Tài chính và Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính tại 

các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Các hình thức tổ chức lớp học: Tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, 

tuyên truyền về pháp luật, văn hóa, môi trường, sức khỏe và kinh tế. Mở lớp tại 

nhà văn hóa các khu dân cư. 

- Nhận xét chung về kết quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: 

Các lớp học tổ chức hoạt động linh hoạt, phù hợp với nhu cầu nhân dân ở các 

chương trình hoạt động. Các chuyên đề được triển khai nhiều như chương trình 

về phát triển kinh tế, giáo dục và pháp luật. Nội dung truyên truyền, giáo dục sát 

với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của địa 

phương. Các trung tâm đã khai báo thông tin riêng, biết đăng tải, theo dõi tin bài 

trên hệ thống trang thông tin của toàn tỉnh.  

2. Việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp; số tiền đã quyết toán năm 

2017 và 2018  

2.1. Năm 2017 
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- Tổng kinh phí được cấp: 378.000.000đ   

- Kinh phí từ xã hội hóa: 0đ 

- Các khoản chi 368.834.000đ trong đó: 

+ Chi phụ cấp kiêm nhiệm (Giám đốc, Phó Giám đốc): 89.762.000đ 

+ Chi văn phòng phẩm: 33.788.000đ  

+ Chi bồi dưỡng báo cáo viên: 43.642.000 đ 

+ Chi mua tài liệu, đồ dùng giảng dạy: 50.652.000 đ 

+ Chi khác: 150.990.000đ  

- Còn tồn: 9.166.000đ  

(Có biểu cụ thể kèm theo) 

2.2. Năm 2018 

- Tổng kinh phí được cấp: 383.330.000đ  

- Kinh phí từ xã hội hóa: 0đ 

- Các khoản chi 386.071.900đ trong đó: 

+ Chi phụ cấp kiêm nhiệm (Giám đốc, Phó Giám đốc): 95.420.000đ 

+ Chi văn phòng phẩm: 41.227.900đ  

+ Chi bồi dưỡng báo cáo viên: 61.925.000đ 

+ Chi mua tài liệu, đồ dùng giảng dạy: 45.505.000 đ 

+ Chi khác: 141.994.000đ   

- Còn tồn: 2.741.900đ   

(Có biểu cụ thể kèm theo) 

3. Đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện nguồn kinh phí 

3.1. Thuận lợi: 

- 12/12 trung tâm có thành lập Ban quản lý, có 01 giám đốc và 02 phó 

giám đốc, các trung tâm đều có đủ giáo viên bán chuyên trách biệt phái thực 

hiện nhiệm vụ (11 GV cấp THCS, 01 GV cấp Tiểu học). Số lượng Ban giám đốc 

và giáo viên bán chuyên trách đầy đủ theo quy định. 

- Hoạt động của các trung tâm ngày càng rõ nét, cụ thể hơn, hiệu quả hoạt 

động của trung tâm có nề nếp, vai trò của trung tâm được phát huy, việc cập 

nhật sổ sách của trung tâm được thường xuyên liên tục hơn. 

- Trang thông tin của trung tâm thường xuyên được cập nhật khai thác, sử 

dụng phản ánh các tin bài, hình ảnh hoạt động của trung tâm. 

- Các hoạt động như sinh hoạt, giao ban hàng tháng, hàng quý của Ban 

Quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn từng bước được củng cố, 
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duy trì và kịp thời mở các lớp học đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên 

địa bàn. 

3.2. Khó khăn, vướng mắc: 

- Cơ sở vật chất của các Trung tâm học tập cộng đồng còn thiếu thốn, 

chưa có trụ sở làm việc riêng, chưa đáp ứng nhu cầu công việc cho giáo viên bán 

chuyên trách. Ban giám hiệu và chính quyền địa phương một số đơn vị chưa 

thực sự quan tâm đến công tác giáo dục thường xuyên. 

          - Kinh phí hoạt động cho Trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế nên 

còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Ban Quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng đều là công tác kiêm 

nhiệm nên chưa có nhiều thời gian đầu tư cho hoạt động của trung tâm. Việc 

điều tra nhu cầu người học chưa đầy đủ, dân cư sống rải rác không tập trung, 

giao thông đi lại giữa các thôn bản không thuận lợi nên gặp nhiều khó khăn 

trong công tác mở các lớp tập huấn, tuyên truyền. 

4. Đề xuất, kiến nghị  

 - Về tổ chức hoạt động của Trung tâm: Có cơ chế để bố trí riêng cán bộ 

chuyên trách phụ trách hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng.    

- Về kinh phí hoạt động, mức chi: Hằng năm cấp kinh phí cho Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện để hỗ trợ các hoạt động như tổ chức tập huấn Ban quản lý, 

sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác trung tâm học tập cộng đồng. Cấp kinh 

phí để hỗ trợ mở các lớp bổ túc, các lớp xóa mù chữ. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng 

ngân sách các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Đình Lập năm 

2017 và 2018./. 
 

 
Nơi nhận:                         

- Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng GD và ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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