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DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh 

 thực hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 PGS.TS Nguyễn Đức Minh Chủ nhiệm đề tài 
Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

2 ThS. Phạm Thị Thanh Thư ký đề tài 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập, 

3 GS.TS Phạm Tất Dong Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 

4 TS. Nguyễn Minh Tuấn Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

5 ThS. Nguyễn Xuân Thủy Thành viên chính Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6 NCVCC. Nguyễn Đăng Cúc Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập, 

7  ThS. Phạm Thị Ngọc Hải Thành viên chính 
Vụ Giáo dục Thường xuyên 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8  CN. Dương Văn Hưng Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 

9 ThS. Bế Hồng Hạnh Thành viên chính 
Viện Khoa học Giáo dục  

Việt Nam 
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THÀNH VIÊN THAM GIA 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh 

 thực hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 TS. Phạm Thị Kim Anh Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 CN. Hà Văn Khải Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3 Trần Ngọc Điệp Thành viên Đại học Sư phạm Hà Nội 

4 ThS. Đào Thị Hồng Thành viên 
Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 

5 TS. Nguyễn Hoàng Đoan Huy  Thành viên Đại học Sư phạm Hà Nội 

6 ThS. Trần Thị Yến Thành viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

7  ThS. Bùi Thanh Xuân Thành viên 
Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam 

 

KỸ THUẬT VIÊN, NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

TT Họ và tên 
Chức danh thực 

hiện đề tài 

Tổ chức công tác 

1 Tống Thị Mơ 
Kĩ thuật viên, nhân 

viên hỗ trợ 

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2 Vũ Thị Nhạn 
Kĩ thuật viên, nhân 

viên hỗ trợ 

Viện Nghiên cứu Xây dựng và 

Phát triển Xã hội học tập 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội học tập - là nơi mọi người dân đều 

được học tập để nâng cao kiến thức, rèn luyện, phát triển kỹ năng thường xuyên, liên tục và suốt 

đời. Hệ thống giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đã trở thành một trong hai bộ phận quan trọng 

của hệ thống giáo dục quốc dân để mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người góp phần xây 

dựng xã hội học tập. 

Nghiên cứu và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng đã được triển khai từ rất sớm, do Viện 

KHGDVN thực hiện từ 1997. Theo dữ liệu của Bộ GDĐT, năm học 1998 - 1999, cả nước chỉ có 10 

Trung tâm Học tập cộng đồng, nhưng đến năm học 2016 - 2017 đã có 11.037 Trung tâm Học tập 

cộng đồng được thành lập và đi vào hoạt động. Do có chủ trương sáp nhập một số xã/phường/thị 

trấn nên đến 2021 tại Việt Nam đang có 10552 TTHTCĐ. 

Thực tế cho thấy nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời đã trở thành điều kiện thiết yếu 

đối với nhiều người dân. Trung tâm học tập cộng đồng - một trong những cơ sở của hệ thống giáo 

dục thường xuyên đã được luật hóa để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, chính là nơi tạo cơ hội học 

tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người trong xã hội và nó đã được đánh giá là mô hình 

giáo dục có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần phát 

triển cộng đồng bền vững. 

Trong những năm vừa qua, với nhiều lý do khác nhau mà Trung tâm Học tập cộng đồng ở nhiều 

địa phương hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Theo đánh giá không chính thức chỉ có khoảng từ 

20% đến 30% các Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động tích cực.  

Hiện nay, ngoài những Trung tâm học tập cộng đồng được thành lập và hoạt động theo Quyết 

định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, đã có nhiều TTHTCĐ trên cả nước đã thay đổi tổ chức như hợp nhất 

với TT Văn hóa - Thể thao xã thành TT Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng hoặc mở rộng 

mạng lưới vệ tinh của TTHTCĐ với việc thành lập các “Câu lạc bộ học tập cộng đồng” ở các 

thôn/xóm để tăng cường cơ hội học tập cho người dân tại cộng đồng. 

Thông tin từ nghiên cứu và thực tế cho thấy, các TTHTCĐ còn thiếu những yếu tố cần thiết cho 

sự phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu của xây dựng XHHT, xây dựng NTM và phục vụ 

cho đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT Việt Nam.  

Vì vậy, việc nhìn nhận, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng hoạt động của các 

TTHTCĐ nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng yêu 

cầu Xây dựng XHHT, Xây dựng NTM và Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT là việc làm hết sức 

cần thiết. 
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2.  Mục tiêu nghiên cứu 

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học về bản chất mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng; 

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng đáp 

ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo ở Việt Nam. 

3. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận Hệ thống giáo dục mở 

- Tiếp cận thực tiễn  

- Tiếp cận tổng thể  

- Tiếp cận công nghệ hiện đại 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

i) Phương pháp nghiên cứu lý luận  

ii) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

iii) Phương pháp chuyên gia 

iv) Phương  pháp khảo nghiệm 

v) Phương pháp thống kê toán học  

4. Các nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của phát triển TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, 

xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về xây dựng và phát triển TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã 

hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại một số 

nước trên thế giới và tại Việt Nam; 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng về xây dựng và phát triển bền vững các TTHTCĐ đáp ứng 

yêu cầu xây dựng XHHT, xây dựng NTM và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT tại Việt Nam; 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng 

XHHT, xây dựng NTM và đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

I. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài  

-  Những nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập  

-  Những nghiên cứu về phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng hướng tới nâng cao trình độ 

học vấn và cải thiện đời sống của người dân 

1.1.2. Nghiên cứu tại Việt Nam  

- Những nghiên cứu về học tập suốt đời/giáo dục thường xuyên và Xã hội học tập 

- Những nghiên cứu về phát triển trung tâm học tập cộng đồng hướng tới cải thiện đời sống của 

người dân 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Khái niệm cộng đồng 

Cộng đồng là một nhóm xã hội gồm các cá nhân sống chung trong một địa bàn cư trú dân cư 

cấp xã. 

1.2.2. Khái niệm Trung tâm học tập cộng đồng 

TTHTCĐ là thiết chế giáo dục ngoài chính quy tại xã/phường/thị trấn, được thành lập, quản 

lý, vận hành do người dân trong cộng đồng với sự hỗ trợ của nhà nước và các cá nhân, tổ chức khác, 

nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của 

người dân trong cộng đồng.
 

1.2.3. Khái niệm xã hội học tập
 

Xã hội học tập là một xã hội mà trong đó có môi trường học tập thích ứng, theo các hình thức 

đa dạng khác nhau, phù hợp với đặc điểm, đảm bảo  điều kiện công bằng tham gia giáo dục của tất 

cả mọi người và những người trong xã hội đó chủ động, tích cực tham gia học tập để thỏa mãn được 

nhu cầu học tập của mình. 

1.2.4. Khái niệm xây dựng xã hội học tập 

Xây dựng xã hội học tập là tạo lập một xã hội trong đó có môi trường giáo dục đảm bảo để cho 

mọi công dân đều công bằng về cơ hội học tập suốt đời; đồng thời, mọi người dân trong xã hội đó 

hình thành được ý thức học tập và góp sức phát triển phong trào học tập cho cộng đồng, xã hội. 

1.2.5. Khái niệm xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng NTM là xây dựng nông thông có cảnh quan khang trang, xanh, sạch, đẹp; có cơ sở hạ 

tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư xây dựng, nâng cấp tiếp 
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cận với CMCN 4.0; Sản xuất, dịch vụ ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập 

cao hơn cho người dân; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.  

1.2.6. Khái niệm phát triển bền vững 

Theo Bruntland (1987) thì ”Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ 

hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu đó của các thế hệ tương lai. 

1.2.7. Khái niệm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, 

từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện 

bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản 

trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân 

người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. 

1.2.8. Khái niệm đáp ứng nhu cầu học tập
 

Đáp ứng nhu cầu học tập là ѕự đáp lại đúng theo đòi hỏi, уêu ᴄầu được tìm tòi, học hỏi về một 

vấn đề nào đó của đối tượng người học trong bối cảnh cụ thể. 

1.2.9. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 

Hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, nhìn chung, là những lợi ích cao nhất mà TTHTCĐ đem lại 

cho các cá nhân trong cộng đồng và cộng đồng, xã hội với chi phí về nguồn lực (nhân lực, vật lực 

và tài lực) ít nhất có thể, khi thực hiện các chính sách công theo quy định. 

1.3. Mô hình Trung tâm học tập cộng đồng  

Mô hình của TTHTCĐ cần tuân thủ mô hình của một tổ chức trong lĩnh vực giáo dục. Mô hình 

TTHTCĐ được xây dựng dựa trên mô hình lý thuyết và được xem như vật thay thế vật thật, phản 

ánh cấu trúc, nội dung tổ chức và chức năng cũng như các thuộc tính cơ bản của đối tượng được mô 

hình hóa bằng cách giữ nguyên, thu nhỏ lại hoặc phóng to hơn.  

Mô hình TTHTCĐ được xem xét trên khía cạnh linh hoạt, mềm dẻo, vừa thể hiện được các yếu 

tố cơ bản của cơ sở giáo dục nói chung, giáo dục thường xuyên nói riêng, đồng thời đưa ra cơ chế 

tương tác, vận hành của các thành tố liên quan trong quá trình hoạt động của TTHTCĐ. Mô hình 

TTHTCĐ bao gồm: Tầm nhìn: Bản tuyên bố đưa ra mong muốn về sự phát triển, trở thành (lý 

tưởng) của tổ chức trong tương lai (tại thời điểm nào đó); Sứ mệnh: Bản tuyên bố về lý do tồn tại, 

phát triển của một chủ thể, trong đó chủ thể ở đây có thể là cá nhân, tổ chức. Sứ mệnh thường 

hướng tới mục tiêu và cái đích mà chủ thể hướng tới và có trách nhiệm thực hiện; Cơ cấu tổ chức: 

Là cơ sở giáo dục thường xuyên, TTHTCĐ cần có cơ cấu tổ chức cụ thể, đáp ứng được việc vận 

hành có hiệu quả của một tổ chức…  
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Như các tổ chức giáo dục khác, cơ cẩu tổ chức của TTHTCĐ tối thiểu cần có sẽ bao gồm: Ban 

Lãnh đạo (Giám đốc và một hoặc nhiều phó giám đốc); Các bộ phận tổ chức thực hiện, vận hành 

hoạt động (văn phòng và các, phòng/ban chuyên môn); Bộ phận quản trị, tài chính (Kế toán, thủ quỹ 

và nhân viên quản trị).  

Bên cạnh đó, TTHTCĐ, trong quá trình hoạt động, phát triển sẽ có thể có thêm: Bộ phận tư vấn, 

giám sát (Hội đồng tư vấn, Ban Giám sát); Các chi nhánh (Tại các thôn/bản/khu dân cư); Các 

Nhóm/tổ (chuyên môn, tư vấn, dịch vụ…); Các cộng tác viên (cá nhân/tổ chức Nhà nước và phi 

chính phủ). Mô hình của TTHTCĐ có thể tổ chức theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                             Sơ đồ 1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của TTHTCĐ  

Để vận hành một tổ chức giáo dục, trong đó có TTHTCĐ thì cần phải có một số quy định cơ bản 

sau: Quy chế hoạt động của TTHTCĐ (do cơ quan Nhà nước ban hành); Chiến lược phát triển 

TTHTCĐ; Nội quy của TTHTCĐ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Các kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ; 

Các văn bản quy định cụ thể về quan hệ, hợp tác với các cá nhân, tổ chức… 

1.4. Xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay  

1.4.1. Vai trò của xã hội học tập trong phát triển bền vững 

Báo cáo „Giáo dục: Một kho báu tiềm ẩn‟ của Delors năm 1996 vừa cho thấy HTSĐ chính là 

chìa khóa mở cửa vào thế kỷ 21, vừa nhấn mạnh rằng sự hình thành XHHT sẽ mang lại cho người 

dân nhiều cơ hội học tập đa dạng, cả ở trường lớp cũng như các hình thức phong phú khác trong đời 

sống kinh tế, xã hội và văn hóa, điều kiện cho mọi người nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về bản thân 

mình và môi trường xung quanh, và động viên mọi người đóng góp hữu ích hơn cho xã hội, cộng 

đồng vì sự phát triển bền vững. 

1.4.2 Đặc điểm của xã hội học tập 

1.4.2.1. Cấu trúc của XHHT 

Ban Lãnh đạo 

Giám đốc và một hoặc nhiều phó giám đốc 

Ban Tư vấn 

Ban Chuyên môn 

Ban Giám sát 

Ban Tài chính 

Chi nhánh 3… 

Văn Phòng 

Chi nhánh 1 

Cộng tác viên 

Chi nhánh 2 

Cộng tác viên 
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Nếu hình dung việc xây dựng XHHT như xây một ngôi nhà, thì lĩnh vực cơ bản đầu tiên 

(HTSĐ cho mọi người) chính là mái nhà, lĩnh vực thứ hai (các trụ cột chính của XHHT) là các cột 

đỡ cho ngôi nhà, và lĩnh vực thứ ba (các điều kiện cơ bản) là nền móng bảo đảm cho sự vững chắc 

và kết cấu của toàn bộ ngôi nhà (Hình 1.1). 

 

                                       Hình 1.1. Cấu trúc của XHHT 

                                                       * Nguồn Báo cáo Phân tích ngành – Viện KHGDVN 

1.4.2.2. Những đặc trưng cơ bản của một xã hội học tập như vậy gồm 

 Có hệ thống học tập mở, đa dạng, liên thông giữa các hình thức học tập, khuyến khích mọi 

người dân tham gia học tập suốt đời. 

 Các công nghệ hiện đại để hỗ trợ học tập được phát triển và ứng dụng rộng rãi, tạo điều kiện 

kiến tạo và chia sẻ tri thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. 

 Phát huy truyền thống hiếu học của cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng, học giữa các thế 

hệ,  tăng cường sự gắn kết, điều phối và hợp tác giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng, doanh nghiệp 

và khối nhà nước. 

 Mọi công dân đều có cơ hội được biết chữ và tiếp thu những kỹ năng cơ bản cho cuộc sống, 

công việc và đóng góp cho xã hội. 

 Phát triển kinh tế bền vững theo cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, đảm bảo sự 

chuyển giao nhịp nhàng, hài hòa của xã hội sang công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

 Công tác bảo trợ xã hội được đảm bảo để mọi công dân và các cộng đồng được sống an toàn, 

lành mạnh, hòa nhập, không có sự kỳ thị, phân biệt đối xử, tội phạm và bạo lực. 



 
 

9 

 Đảm bảo cơ hội việc làm cho tất cả những ai có nhu cầu và xây dựng môi trường học tập 

thường xuyên thông qua công việc, đáp ứng các tiêu chuẩn về năng suất, hiệu quả, chuẩn mực đạo 

đức và tác phong công nghiệp. 

 Khoa học, công nghệ,  đổi mới  và sáng tạo đạt nhiều tiến bộ thông qua sự đóng góp tích cực 

của mọi người, mọi lực lượng xã hội. 

 Tăng cường hiểu biết, hội nhập và tính cạnh tranh khu vực và toàn cầu.  

 Giám thiểu các tác động tiêu cực trong quá trình phát triển kinh tế và hướng con người có 

cuộc sống thân thiện với môi trường tự nhiên và đảm bảo an ninh lương thực.  

 Tôn trọng bình đẳng giới, sự khác biệt và đa dạng văn hóa. 

 Khích lệ và tăng quyền năng cho các cá nhân để tham gia tích cực vào đời sống xã hội. 

Các chính sách và chương trình được thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương, đảm 

bảo sự tham gia của cộng đồng và sử dụng tối đa nguồn lực văn hoá 

1.4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng xã hội học tập 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến xây dựng XHHT bao gồm: 

i) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

ii) Quản lý Nhà nước về giáo dục 

iii) Công tác thông tin, truyền thông 

iv) Ứng dụng số hóa trong thời đại CMCN 4.0  

1.5. Mô hình Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập 

1.5.1 Vị trí, vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong hệ thống giáo dục  

Luật Giáo dục 2019 đã quy định rõ trong điều 44 về vị trí của TTHTCĐ. Trung tâm học tập 

cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên (Điều 44, khoản 2, điểm c) để thực hiện các chương trình 

giáo dục được quy định tại Điều 43, khoản 1, điểm a và điểm b đó là “ a) Chương trình xóa mù chữ; 

b) Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao 

công nghệ”; 

1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Học tập cộng đồng 

Phạm tất Dong cho rằng, TTHTCĐ có 4 chức năng chính: a) Chức năng giáo dục và huấn 

luyện; b) Chức năng thông tin và tư vấn; c) Chức năng phát triển CĐ; d) Chức năng liên kết phối 

hợp. 

      1.5.3. Đặc điểm của Trung tâm Học tập cộng đồng 

TTHTCĐ là cơ sở giáo dục không chính quy tại xã/phường, do cộng đồng thành lập và quản lí 

để phục vụ cho lợi ích của mọi người dân trong cộng đồng. Vì vậy, TTHTCĐ là thiết chế giáo dục 

của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng. 
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TTHTCĐ hoạt động theo quy chế riêng được Bộ GD&ĐT ban hành. Quy chế này được ban 

hành kèm theo Quyết định số 09/QĐGD-ĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Những quy định trong quy chế này đã cho thấy những khác nhau cơ bản giữa cơ sở giáo dục 

chính quy và không chính quy do Nhà nước cung cấp kinh phí với TTHTCĐ. 

Khác với các cơ sở giáo dục thuộc nhà nước, toàn bộ nhân sự của TTHTCĐ như: Ban quản lí 

và giáo viên/hướng dẫn viên, cộng tác viên… đều là những người tham gia tự nguyện và không 

được hưởng lương của nhà nước. Trong những hoàn cảnh, điều kiện nhất định, những người này có 

thể được hưởng một số kinh phí hỗ trợ nhưng rất hạn chế. 

Cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho TTHTCĐ cũng đều do nhân dân đóng góp hoặc 

vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Trụ sở của TTHTCĐ thường được mượn 

hoặc thuê của hội đồng (UBND) địa phương, nhà văn hóa, các cơ sở hoạt động xã hội khác, tại nhà 

một người dân hoặc trong các trường học. Các lớp học tổ chức rất đa dạng có thể tại nhà văn hóa, 

thư viện, hội trường UBND hoặc trong các lớp học của trường phổ thông khi có thể.  

Các chương trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo nghề nghiệp của TTHTCĐ rất mềm dẻo, đa 

dạng, hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của những người dân tại địa phương và khả năng đáp ứng 

của TTHTCĐ. Việc dạy học tại TTHTCĐ thực hiện theo phương châm cần gì học nấy. 

Thời gian hoạt động của TTHTCĐ cũng rất mềm dẻo, phụ thuộc vào sự thống nhất của Ban 

quản lí, giảng viên và học viên. Nghĩa là không có giới hạn cố định về thời lượng hay thời gian biểu 

trong ngày. Một buổi học, trao đổi có thể dài mấy tiếng hoặc một số phút, có thể tổ chức buổi sáng, 

buổi chiều, biểu tối hoặc tranh thủ cả buổi trưa.  

Tài liệu và sách được sử dụng tại TTHTCĐ cũng rất đa dạng, phụ thuộc vào nhu cầu của người 

học và khả năng có sẵn của người dạy hoặc của TTHTCĐ. Điều quan trọng là làm sao các tài liệu 

đó có thể đáp ứng được nhu cầu hiểu biết, học tập của người dân và mang lại niềm vui, hiệu quả lao 

động, sản xuất cho họ.  

TTHTCĐ không cấp chứng chỉ hoặc bằng cho người học nhưng dựa trên những gì được học tại 

đây, nếu có nhu cầu về giấy chứng nhận hoặc bằng thì người học có thể liên hệ với các Trung tâm 

giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục, đào tạo có chức năng cấp bằng để tham gia thi, đánh 

giá. Đáp ứng được các yêu cầu theo qui định họ có thể được nhận bằng, giấy chứng nhận. 

Kinh phí dành cho các hoạt động của TTHTCĐ có thể đến từ các nguồn khác nhau như: Hỗ trợ 

của Nhà nước, của địa phương hay do các nhà hảo tâm, các cá nhân tổ chức quan tâm tài trợ hoặc 

do thực hiện các dịch vụ giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc do đóng góp của người dân.  

Như vậy, có thể thấy, TTHTCĐ dù là của dân, do dân và vì dân nhưng vẫn cần phải hoạt động 

theo đúng qui chế cho loại hình của thể chế xã hội đã được pháp luật công nhận và qui định. Bên 
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cạnh đó, TTHTCĐ có những quyền rất mềm dẻo và năng động trong việc tổ chức, quản lí, hoạt 

động nhằm phát triển cho cộng đồng và cho chính TTHTCĐ.  

       1.5.4. Những yêu cầu đối với Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập 

Học tập suốt đời và XHHT là cặp từ luôn song hành. Khi mọi người trong cộng đồng có môi trường 

học tập phù hợp và luopn sẵn sàng tham gia học tập, khuyến khích người khác tham gia học tập thì 

XHHT được hình thành. Vì vậy, để xây dựng XHHT thì trước hết TTHTCĐ cần có khả năng:  

 i) phát triển chiến lược, kế hoạch hoạt động cụ thể để xây dựng XHHT, dựa trên nhu cầu của 

NH và kế hoạch giáo dục thường xuyên của địa phương, được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt 

và người dân trong cộng đồng sẵn sàng cùng tham gia thực hiện;  

ii) xây dựng được môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi người dân 

trong cộng đồng;  

iii) tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong cộng 

đồng;  

iv) kết hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện các hoạt động giáo dục theo yêu cầu, mục tiêu về 

giáo dục thường xuyên trong địa bàn;  

v) kết hợp với các cá nhân, tổ chức bên trong và bên ngoài cộng đồng để thực hiện các hoạt 

động theo kế hoạch được phê duyệt;   

vi) huy động được các nguồn lực cho phát triển của TTHTCĐ và xây dựng XHHT tại địa 

phương. 

1.5.5. Các hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

Một tổ chức chỉ có thể phát triển bền vững khi nó hoạt động có hiệu quả. Vì vậy, điều kiện để 

TTHTCĐ phát triển bền vững hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện đảm bảo cho hiệu quả hoạt động 

của nó.  

Hiệu quả của một tổ chức bất kỳ chỉ có thể đánh giá nếu nó có hoạt động. Nếu một tổ chức 

không có hoạt động thì không thể đánh giá hiệu quả của nó. Vì vậy, đánh giá hiệu quả của một tổ 

chức luôn phải đánh giá các hoạt động do chính tổ chức đó thực hiện. 

Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thường được đánh giá, 

xem xét dựa trên hiệu quả kinh tế. Nghĩa là đánh giá dựa trên tỷ lệ hoặc lợi nhuận thu được so với 

vốn đã bỏ ra để thực hiện từng hoạt động nói riêng và các hoạt động nói chung trong một giai đoạn 

nhất định. Đối với các tổ chức xã hội, trong đó có TTHTCĐ thì hiệu quả hoạt động không chỉ tính 

qua hiệu quả kinh tế mà quan trọng hơn đó chính là hiệu quả về mặt xã hội. 

Hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ được đánh giá thông qua 03 phương diện chính khi nó mang 

lại lợi ích cho các cá nhân trong cộng đồng, cho cộng đồng và cho chính TTHTCĐ. Như vậy, hiệu 
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quả hoạt động của TTHTCĐ được thể hiện thông qua sự giao thoa hài hòa của các lợi ích cá nhân, 

cộng đồng và của TTHTCĐ. Chỉ khi các lợi ích này cùng tồn tại thì TTHTCĐ mới có thể phát triển 

bền vững được.  

       1.5.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng 

- Đánh giá về mặt thực hiện chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ 

- Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các cán bộ quản lý TTHTCĐ 

1.5.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới  hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng và đánh 

giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
  

a) Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng 

- Nhu cầu về học tập của người dân trong tương quan với TTHTCĐ 

- Nhu cầu của TTHTCĐ 

- Nhu cầu của chính quyền 

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ   

- Nhóm nhân tố thuộc về chủ thể đánh giá 

- Nhóm nhân tố thuộc về đối tượng đánh giá 

- Nhóm nhân tố thuộc về môi trường chính trị - xã hội ở địa phương  

1.6. Vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới  

1.6.1 Đặc điểm của nông thôn mới 

Nông thôn mới có những đặc điểm thể hiện thông qua cảnh quan thiên nhiên, truyền thống văn 

hóa và đặc biệt là quan hệ gắn bó, hữu cơ của xã hội. Cụ thể: 

- Môi trường thiên nhiên được bảo tồn; 

- Truyền thống văn hóa địa phương được giữ gìn và phát triển; 

- Cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông) được đầu tư 

xây dựng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng; 

- Giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội được cung cấp cho người dân với chất lượng cao; 

- Vệ sinh, an toàn, an ninh được đảm bảo; 

- Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phát triển dựa trên công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh 

tế; 

- Trình độ học vấn của người dân được nâng cao, công bằng giáo dục, xóa mù chữ chức năng 

được thực hiện; người lao động được đào tạo, bồi dưỡng về nghề; 

- Thu nhập của người dân được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; 

- Lưu thông, kết nối với các địa phương khác với bên ngoài tiện lợi, dễ dàng. 
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1.6.2. Các chỉ số liên quan đến giáo dục trong xây dựng nông thôn mới 

Vì phát triển nông thôn là một khái niệm phức tạp và đa chiều, nên một thước đo duy nhất 

không thể mô tả các điều kiện và xu hướng nông thôn. Để bao quát các quan điểm khác nhau, một 

bộ chỉ số phải được nghiên cứu như: Dân số và di cư; Cơ cấu và hiệu quả kinh tế; Lực lượng lao 

động và cơ cấu thị trường lao động; Việc làm; Doanh nghiệp và đổi mới; Cổ phiếu ngành; Năng 

suất; Đầu tư; Đa chức năng của nông nghiệp; Thành phần của phát triển nông thôn; Môi trường tự 

nhiên và bền vững; Địa hình và khí hậu; Sử dụng đất đai; Môi trường sống và Loài; Đất và nước; 

Chất lượng không khí;  

Hạnh phúc xã hội; Thu nhập; Nhà ở; Giáo dục; Sức khỏe; Dinh dưỡng; Sự an toàn; Điều kiện đảm 

bảo phúc lợi kinh tế; Tiềm năng phát triển nôn thôn; Thị trường và việc làm; Tài nguyên thiên 

nhiên… 

Việt Nam cũng đã có bộ tiêu chí quốc gia đánh giá về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 

19 tiêu chí về: Quy hoạch (1 tiêu chí); Hạ tầng kinh tế-xã hội (8 tiêu chí); Kinh tế và tổ chức sản 

xuất (4 tiêu chí); Văn hóa-xã hội-môi trường (4 tiêu chí); Hệ thống chính trị (02 tiêu chí). Trong các 

tiêu chí này có một số tiêu chí đề cập trực tiếp tới giáo dục như: 

i) Tiêu chí 5 về “Trường học”: “Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung 

học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia” và có các chỉ số cho từng vùng, 

miền cụ thể.  

ii)  Tiêu chí 14 về Giáo dục và đào tạo: trong đó nêu rõ về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Tỷ lệ 

học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) và Tỷ 

lệ lao động có việc làm qua đào tạo đối với từng vùng, miền cụ thể.   

iii) Một số chỉ số khác có liên quan trực tiếp đến giáo dục như: bảo đảm vệ sinh môi trường, 

chăm sóc sức khỏe người dân, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ 

người dễ bị tổn thương, phòng chống tệ nạn xã hội…  

iv) Các tiêu chí NTM có sự giao thoa rõ nét nhất, phản ánh cụ thể những đóng góp của kết quả 

xây dựng XHHT là: Tiêu chí số 2 về Giao thông; Tiêu chí 10 và 11 về Thu nhập và Hộ nghèo; Tiêu 

chí 12, 13 về Cơ cấu lao động và Giáo dục; Tiêu chí 16 về Văn hóa, 17 về Môi trường, 18 về Hệ 

thống tổ chức chính trị, và 19 về An ninh trật tự. 

1.7. Vai trò của TTHTCĐ trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

     1.7.1. Những yêu cầu của đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục thường xuyên 

Việc thực hiện nghị quyết cũng nằm trong bối cảnh cả nước đang xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2012-2020 và phù hợp với các mục tiêu của đề án: 
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a)  Xoá mù chữ và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đã đạt được. 

b)  Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; 

c)  Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; 

d)  Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc 

hơn. 

Thực tế cho thấy tất cả các mục tiêu nói trên đều cần có sự đóng góp lớn của giáo dục thường 

xuyên (GDTX), đặc biệt khi đối tượng tham gia học tập là (1) người dân vùng núi, vùng sâu vùng 

xa - nơi mà việc di chuyển đến trường còn là một khó khăn lớn cho người dân, nhất là trẻ em; (2) 

người dân tộc thiểu số - những người này do tập quán sinh sống thường tách biệt khỏi quá trình giáo 

dục đào tạo chung của cả nước; và (3) dân di cư - những người này đã không có đủ điều kiện tham 

gia giáo dục đào tạo chính quy lúc trước do các lý do về nguồn gốc nhân khẩu và tài chính.  

1.7.2 Tổ chức hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo 

Mỗi địa phương đều có truyền thống, điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa và nhu cầu của người 

dân đặc trưng. Vì vậy, tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ tại các địa phương sẽ không hoàn toàn 

giống nhau. Tuy nhiên, tổ chức của các TTHTCĐ chủ yếu đều thông qua chủ trì hoặc phối hợp với 

các cá nhân, tổ chức thông qua các lĩnh vực cụ thể. 

a) Chủ trì tổ chức các hoạt động 

b) Phối hợp tổ chức 

Để thực hiện được các hoạt động này, TTHTCĐ cần huy động, tổ chức các nội dung sau: 

i) Huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức tại địa phương và bên ngoài   

ii) Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu mở 

iii) Đánh giá kết quả hoạt động của TTHTCĐ 

1.7.3. Các yếu tố đảm bảo để Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng đổi mới căn bản và toàn 

diện giáo dục và đào tạo
  

i) Nhận thức của cán bộ quản lý các cấp và người dân về vai trò của TTHTCĐ; 

ii)  Sự phối hợp giữa GD chính quy với  GDTXn trong thực hiện chương trình GDPT; 

iii) Sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng; 

iv) Sự phát triển nhanh chóng của KHCN trong bối cảnh 4.0. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế 

2.1.1. Trung tâm học tập cộng đồng tại Nhật Bản 

2.1.2. Trung tâm học tập cộng đồng tại Trung Quốc 

2.1.4. Trung tâm học tập cộng đồng tại Thái Lan 

2.1.5. Trung tâm học tập cộng đồng tại Ấn Độ 

2.1.6. Trung tâm học tập cộng đồng tại Mỹ 

2.1.7. Trung tâm học tập cộng đồng tại Úc 

2.1.8. Trung tâm học tập cộng đồng tại Myanma 

2.1.9. Trung tâm học tập cộng đồng tại Kazakhstan 

2.1.10. Trung tâm học tập cộng đồng tại Nepal 

Kinh nghiệm tổ chức hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững các TTHTCĐ trên thế giới cho 

thấy: 

- TTHTCĐ đều là cơ sở giáo dục ngoài chính quy (GDTX/PCQ/KCQ) được thành lập bởi 

người dân trong cộng đồng (cả ở nông thôn và thành thị) với sự hỗ trợ ban đầu của chính quyền 

nhằm đem lại những hiệu quả tích cực cho dân cư cộng đồng, xã hội tại địa phương.  

- Các TTHTCĐ được tổ chức dựa vào cộng đồng với chức năng chủ yếu tập trung vào việc xóa 

mù chữ và GDTX, hỗ trợ giáo dục cho mọi người (EFA).  

- Các hoạt động của TTHTCĐ tổ chức bao gồm một loạt các chương trình phát triển dựa vào 

cộng đồng, về y tế, nông nghiệp, giáo dục và kỹ năng kinh doanh cho trẻ em không được đến 

trường, thanh niên, phụ nữ, thuộc đặc quyền và người nghèo Nông thôn.  

- Hoạt động của các TTHTCĐ tại các nước có những điểm đặc trưng nhưng đều tập trung vào 

việc đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao tri thức, nghề nghiệp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

chăm sóc trẻ em cho công dân trong cộng đồng.  

Để thực hiện được có hiệu quả các hoạt động đó, các TTHTCĐ của các nước này đều có: 

- Cơ cấu tổ chức với các bộ phận cụ thể (một số nước có hệ thống quản lý hệ thống TTHTCĐ 

từ trung ương đến cấp xã và chi nhánh tại thôn, xóm). 

- Quy chế, kế hoạch hoạt động (các quy định của TTHTCĐ, các kế hoạch theo năm và giai 

đoạn). 

- Cơ sở vật chất (sử dụng các công trình công cộng sẵn có tại địa phương).  

 - Người quản lí (có năng lực do cộng đồng chọn và được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý 

TTHTCĐ). 
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- Phương tiện, thiết bị cần thiết (tối thiểu, cần thiết ban đầu do chính quyền trang bị và sau đó 

sẽ do các cá nhân, tổ chức tài trợ hoặc tự đầu tư).  

- Những chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, các hoạt động tinh thần, VHTT… đa dạng 

phù hợp với nhiều đối tượng người học khác nhau trong địa bàn (dựa theo đánh giá nhu cầu học tập 

của người dân trong cộng đồng và yêu cầu của ngành giáo dục, của chính quyền địa phương). 

- Giám sát, đánh giá các hoạt động (tự đánh giá và đánh giá ngoài theo kế hoạch và kết quả 

thực hiện các chương trình…). 

- Báo cáo về hiệu quả hoạt động (với chính quyền, ngành giáo dục và cộng đồng). 

- Có chương trình tạo nguồn kinh phí (để thực hiện các hoạt động tại TTHTCĐ và chi thường 

xuyên. Kinh phí có thể do các cá nhân, tổ chức tài trợ hoặc thu từ các hoạt động, thu phí thành 

viên…).  

2.2. Phát triển Trung tâm học tập cộng đồng tại Việt Nam   

 

                             Hình 2.1. Phát triển TTHTCĐ tại Việt Nam 

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Hội khuyến học Việt 

Nam và của các địa phương, từ 2000 đến nay, mô hình TTHTCĐ xã, phường, thị trấn đã phát triển 

nhanh chóng và rộng khắp trong cả nước. Năm học 2000-2001, cả nước mới chỉ có 156 TTHTCĐ, 

nhưng đến năm học 2015-2016 cả nước đã có 11.037 TTHTCĐ, đạt tỷ lệ 98.87% số xã/phường/thị 

trấn trong cả nước. Sau 2018, Việt Nam thực hiện sáp nhập một số xã/phường nên các TTHTCĐ cũng 

được sáp nhập và số TTHTCĐ có giảm hơn. Năm 2019, Việt Nam có 10917 TTHTCĐ và đến 2021 chỉ 

còn 10552 TTHTCĐ, trong đó có 4.713 TTHTCĐ kết hợp với TTVHTT xã. 
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Tuy mới được hình thành và phát triển từ 2000 đến nay, nhưng TTHTCĐ được đánh giá cao là 

mô hình giáo dục có hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu “Giáo dục cho mọi người” và xây dựng 

“Xã hội học tập”, là mô hình giáo dục có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân và góp phần phát triển cộng đồng bền vững.  

2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng   tại Việt Nam 

2.3.1. Một số vấn đè chung về khảo sát thực trạng 

Mục tiêu khảo sát: 

Tìm hiểu thực trạng về phát triển các TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây 

dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

      Nội dung khảo sát: 

Theo Thuyết minh đã được phê duyệt, đề tài sẽ thực hiện các nội dung sau: 1) Nghiên cứu đánh 

giá thực trạng hoạt động và phát triển của các Trung tâm Học tập cộng đồng; 2) Nghiên cứu thực 

trạng văn bản quản lý các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng Xây dựng XHHT, Xây dựng Nông 

thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; 3) Nghiên cứu thực trạng các nguồn lực bảo đảm 

phát triển bền vững các Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng Xây dựng xã hội hoc tập, Xây dựng 

Nông thôn mới và Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; 4) Nghiên cứu nhu cầu của Trung tâm Học 

tập cộng đồng nhằm đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và Đổi mới căn 

bản giáo dục và đào tạo; 5) Nghiên cứu các điều kiện, yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm Học tập cộng đồng đáp ứng Xây dựng xã hội học tập, Xây dựng Nông thôn mới và đổi 

mới căn bản giáo dục và đào tạo. 

Phương pháp khảo sát: Phương pháp sử dụng phiếu hỏi; Phương pháp trao đổi tọa đàm; Phỏng vấn 

sâu; Nghiên cứu sản phẩm. 

Đối tượng và địa bàn khảo sát: đề tài thực hiện khảo sát tại 59 trung tâm tại 6 tỉnh với 2187 

người thuộc 3 đối tượng. Trong đó: Cán bộ quản lí TTHTCĐ (viết tắt là CBQL) có 277 người; Giáo 

viên hoặc hướng dẫn viên tham gia làm việc tại các TTHTCĐ (viết tắt là GV) có 844 người và 

Người học (NH) có 1066 người. 

Khung tiêu chí, chỉ số khảo sát: 

Xây dựng khung khảo sát, đánh giá nhằm mục đích phục vụ cho khảo sát với các nội dung sau: 

- Xác định các phương thức khảo sát (hình thức, phương pháp, công cụ khảo sát); 

- Chỉ số, thang đo, cách thức xử lý dữ liệu; 

- Những giả định và kiểm chứng về kết quả khảo sát. 
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- Ngoài ra, khung khảo sát cũng phục vụ cho việc khảo nghiệm các tiêu chí, chỉ số và các giải 

pháp mà đề tài đưa ra. 

Khung tiêu chí khảo sát được xây dựng với 05 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1: Thực trạng hoạt động 

và phát triển của các TTHTCĐ; Tiêu chí 2: Thực trạng văn bản quản lý các TTHTCĐ đáp ứng xây 

dựng XHHT, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 3: Thực 

trạng các nguồn lực bảo đảm phát triển bền vững các TTHTCĐ đáp ứng xây dựng xã hội hoc tập, 

xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 4: Nhu cầu của TTHTCĐ 

nhằm đáp ứng xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục và 

đào tạo; Tiêu chí 5: Các điều kiện, yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng 

xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. 

Công cụ khảo sát: 

 Công cụ khảo sát bao gồm: Phiếu hỏi dành cho CBQL, GV và Người học tại các TTHTCĐ; Đề 

cương tọa đàm; Kịch bản phỏng vấn sâu; Mẫu phiếu quan sát; Mẫu Báo cáo của các TTHTCĐ. 

Mẫu khảo sát: 

Khảo sát thực trạng sẽ được thực hiện theo các phương pháp chọn mẫu phân tầng nhiều giai 

đoạn. Cụ thể là sử dụng phương pháp chọn mẫu chỉ định đảm bảo có đại diện của 3 miền Bắc, 

Trung và Nam gồm 8 tỉnh: Miền Bắc có 3 tỉnh gồm: Sơn La (vùng Tây Bắc), Quảng Ninh (vùng 

Đông Bắc), Thái Bình (đồng bằng Bắc bộ ); Miền Trung và Tây Nguyên có 3 tỉnh gồm: Hà Tĩnh 

(Bắc Trung bộ), Lâm Đồng (Tây nguyên), Đà Nẵng (Trung trung bộ - Thành phố trực thuộc trung 

ương), Khánh Hòa (Duyên hải Nam Trung bộ); Miền Nam: Đồng Tháp (Nam bộ).  

Do dịch Covid 19 nên việc triển khai khảo sát cũng như các hoạt động tại thực địa như thuyết 

minh đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Đề tài chỉ thực hiện khảo sát được 59 trung tâm tại 6 tỉnh với 2418 

người thuộc 3 đối tượng. Tuy nhiên sau khi sàng lọc thì chỉ còn 2187 phiếu có thể sử dụng để lấy 

thông tin. Có 213 phiếu hoặc không có thông tin hoặc thông tin trả lời không đúng câu hỏi hoặc 

không đúng đối tượng trả lời phiếu (chủ yếu là phiếu dành cho CBQL nhưng do cán bộ đoàn thể 

nhưng không làm việc tại TTHTCĐ trả lời). Trong 2187 phiếu đáp ứng yêu cầu từ 3 đối thì Cán bộ 

quản lí của TTHTCĐ có 277 người; Giáo viên/Hướng dẫn viên tham gia làm việc tại các TTHTCĐ 

(viết tắt là GV) có 844 người và Người học (NH) có 1066 người. 

  

2.3.2. Kết quả khảo sát 

Khảo sát đã thu thập thông tin chung về độ tuổi và giới tính của tất cả người dân tại các tỉnh 

tham gia khảo sát (Bảng 2.1). 
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Bảng 2.1: Độ tuổi và giới tính của ngƣời dân tại địa phƣơng có TTHTCĐ đƣợc khảo sát  

Độ tuổi 

Độ tuổi 
Trên 

69  

Từ 35 

đến 

dưới 

60 

Từ 28 

đến 

dưới 

35 

Từ 15 

đến 

dưới 

18 

Từ 12 

đến 

dưới 15 

Từ 6 

đến 

dưới 12 

Từ 3 

đến 

dưới 6  

Từ 0 

đến 

dưới 3  

Tổng 

Tỷ lệ 15,3 27,5 23,4 9,7 6,8 6,7 5,4 5,2 100 

Giới tính 

Giới tính Nam Nữ Tổng 

Tỷ lệ  50,3 49,7 100 

 

Trình độ của NH tại các tỉnh rất đa dạng chững tỏ TTHTCĐ là nơi đến của mọi người (Hình 2.2) 

 

                                         Hình 2.2: Trình độ của ngƣời học tại các tỉnh 

Nghề chính của người học tại các địa phương tương đối đa dạng nhưng chủ yếu vẫn là nghề nông 

nghiệp (Hình 2.3)  

Khánh Hòa

Đà Nẵng 

Hà Tĩnh

Thái Bình

Sơn La 

Quảng Ninh 

Tổng 

4.8 

8.5 

1.3 

4.1 

1.2 

2.8 

3.5 

35 

54.1 

44.8 

32.7 

39.1 

43 

41.1 

9.3 

13.1 

14.7 

16.2 

16.7 

8.5 

13.4 

13.2 

8.5 

7.5 

14.2 

4.5 

14.2 

10.2 

37.6 

15.7 

31.7 

32.9 

38.6 

31.3 

31.8 

Sau ĐH

Đại học 

Cao đẳng 

Trung cấp 

T.độ khác 
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                               Hình 2.3: Nghề nghiệp của ngƣời học tại TTHTCĐ 

Về trụ sở của TTHTCĐ các ý kiến cho thấy đã số vẫn đi mượn. Chỉ 9,4% có trung sở riêng 

nhưng cũng có tới 17.3% chưa có trụ sở. (Hình 2.4) 

 

                                        Hình 2.4: Thông tin về trụ sở của TTHTCĐ 

Thông tin về những người tham gia giảng dạy và học tập tại TTHTCĐ tương đối đa dạng (Hình 2.5) 

 

                 Hình 2.5: Các đối tƣợng đã tham gia các hoạt động tại các TTHTCĐ 

Kết quả khảo sát cho thấy tại các TTHTCĐ, trong 4 năm vừa qua đã tổ chức đào tạo về kiến 

0 10 20 30 40 50

Kinh doanh, buôn bán

N.nghiệp- tiểu thủ CN 

N.nghiệp-đi xuất khẩu LĐ 

N.nghiệp-thủy sản 

Nông nghiệp-lâm nghiệp 

Không trả lời 

30 

41.9 

1.4 

6.5 

5.4 

14.8 

Ý kiến của CBQL về nghề của NH 

58 

9.4 

6.8 

5.8 

9.5 

6.8 

2.1 

1.6 

0 20 40 60 80

Nông dân

Buôn bán

Cán bộ 

Hưu trí 

Lao động tự do 

Công nhân

Nội trợ 

Học sinh 
Ý kiến NH về nghề của họ 

Trụ sở 

riêng 

(6) 

Tại 

UBND 

xã/phƣờn

g(36 ) 

Nhà văn 

hóa  

 (9 ) 

Không có 

cố định 

(8) 

Riêng 

biệt 

Tại trụ sở 

UBND  

Nhà văn

hóa

Không có

9.4 

60.3 

13 
17.3 

Khác

Người lớn học xóa mù chữ 

Trẻ em bỏ học 

Người lớn muốn học nghề 

Những người muốn học … 

9 

13.7 

11.4 

35.2 

30.7 

8.2 

11.5 

14.8 

29.2 

36.2 

GV/HDV CBQL GV phổ thông 

Lực lượng khác 

GV Trung tâm GDTX

Người có nhiều kinh 

nghiệm tại địa phương 

GV dạy nghề 

Cán bộ chính quyền 

3.2 

9.8 

16.7 

20.5 

22.3 

27.5 
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thức nông nghiệp, dạy nghề ngắn hạn, giáo dục kỹ năng sống và một số khóa về giáo dục chính 

sách, pháp luật (Bảng 2.2). 

Bảng 2.2: Tỷ lệ ý kiến về các hoạt động đào tạo tổ chức tại TTHTCĐ 
 

 

      Năm 

 

Hoạt động 

 

2017 2018 2019 2020 

Tổng 
CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

Kiến thức 

KTNN 

SL 57 92 151 110 138 204 40 132 251 2 6 22 1205 

TL 41,3 26,1 56,6 62,9 30,9 47,7 36,4 30,7 54,0 11,8 8,3 27,8 40,4 

Đào tạo nghề  
SL 62 191 86 52 165 142 40 161 114 10 25 18 1066 

TL 44,9 54,3 32,2 29,7 37 33,2 36,4 37,4 24,5 29,4 34,7 22,8 35,8 

Giáo dục 

KNS 

SL 14 33 10 9 53 24 31 48 19 1 8 2 252 

TL 10,1 9,4 3,7 5,1 11,9 5,6 28,2 11,2 4,1 5,9 11,1 2,5 8,5 

Tuyên truyền  

CS, PL 

SL 11 36 20 27 90 58 24 89 81 5 33 37 511 

TL 8 10,2 7,5 15,4 20,2 13,6 21,8 20,7 17,4 29,4 45,8 46,8 17,2 

Tổng 
SL 138 352 267 175 446 428 110 430 465 17 72 79 2979 

TL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Chất lượng các hoạt động đào tạo được đánh giá tương đối cao (Bảng 2.3). 

          Bảng 2.3: Chất lƣợng các lĩnh vực của hoạt động đào tạo theo từng năm tại TTHTCĐ 

 

                         Năm                                 

Lĩnh vực 

 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

 

K.thức 

KTNN 

TB 3,5 3,8 3,3 3,6 4,0 3,4 3,5 3,7 3,2 3,5 4,0 3,2 3,6 

ĐLC 0,7 0,9 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,7 0,7 1,0 0,4 0,7 

Đào tạo nghề 
TB 3,6 3,8 3,5 3,4 4,0 3,6 3,8 4,0 3,2 3,2 3,7 3,9 3,6 

ĐLC 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 1,0 0,2 0,6 

GD kĩ năng 

sống 

TB 3,5 3,4 3,3 3,8 4,0 3,2 3,5 4,0 3,1 4,0 3,8 3,3 3,6 

ĐLC 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,4 0,6 0,8 0,3 1.0 1,0 0,6 0,6 

Tuyên truyền 

CS, PL 

TB 4,0 4,0 3,1 3,9 3,9 2,9 3,5 4,0 2,6 3,0 3,2 3,4 3,5 

ĐLC 0,0 0,0 0,8 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 0,5 0,5 

Tổng 
TB 3,6 3,8 3,4 3,5 4,0 3,5 3,6 3,9 3,2 3,3 3,8 3,6 3,6 

ĐLC 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,9 0,5 0,7 
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Trong các năm vừa qua, tại TTHTCĐ đã thực hiện các khóa bồi dưỡng về chính trị, quốc 

phòng, an ninh, pháp luật, kiến thức về bảo vệ môi trường, an toàn, kiến thức về chăn nuôi, trồng 

trọt, chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng nghè cho người chuẩn bị xuất khẩu lao động và bồi dưỡng 

chuyên môn cho cán bộ QL, GV của Trung tâm (Bảng 2.4). 

                                                    Bảng 2.4: Các khóa bồi dƣỡng tại TTHTCĐ 

 

 

                Năm 

 

Khóa BD 

2017 2018 2019 2020 

Tổng 
Thứ 

hạng 
CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

Kiến thức 

CT-AN-QP-

PL 

SL 26 44 87 32 68 47 31 76 103 3 10 9 536 

4 
% 24,3 13 15,9 22,1 14,5 8,9 17,9 14,8 15,2 5,1 9,3 6,0 14,1 

Kiến thức 

an toàn, 

BVMT 

SL 25 34 81 25 75 129 34 120 163 4 17 20 727 

2 
% 23,4 10,1 14,8 17,2 16 24,3 19,7 23,4 24,1 6,8 15,7 13,4 19,1 

KHKT về 

chăn nuôi, 

trồng trọt 

SL 49 73 310 66 135 261 81 147 253 46 39 101 1561 

1 
% 45,8 21,6 56,8 45,5 28,8 49,2 46,8 28,7 37,4 78 36,1 67,8 40,9 

Chăm sóc 

sức khỏe 

SL 5 8 27 12 35 40 5 26 44 6 2 2 212 
5 

% 4,7 2,4 4,9 8,3 7,5 7,5 2,9 5,1 6,5 10,2 1,9 1,3 5,6 

Nghề  phục 

vụ XKH LĐ 

SL 1 10 15 5 7 17 11 11 15 0 4 12 108 
6 

% 0,9 3 2,7 3,4 1,5 3,2 6,4 2,1 2,2 0 3,7 8,1 2,8 

Chuyên 

môn cho 

CB, GV 

SL 1 169 26 5 149 37 11 132 98 0 36 5 669 

3 
% 0,9 50 4,8 3,4 31,8 7,0 6,4 25,8 14,5 0 33,3 3,4 17,5 

Tổng 
SL 107 338 546 145 469 531 173 512 676 59 108 149 3813 - 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

 

Chất lượng các hoạt động bồi dưỡng cũng được đánh giá tương đối cao ( Hình 2.6). 
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Năm 2017 Năm 2018 

 

 

 

Năm 2019 Năm 2020 

Hình 2.6: Chất lƣợng các hoạt động bồi dƣỡng tại các TTHTCĐ 

 Hình 2.7 cho thấy các số liệu thông kê về việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của 

các đối tượng tham gia khảo sát từ năm 2017 đến năm 2020.  

  

Năm 2017 Năm 2018 

K.thức c.trị, a.ninh, … 

K.thức về an toàn, BVMT 

KHKT về c.nuôi, tr.trọt 

C.sóc sức khỏe 

ĐT nghề, x.khẩu LĐ 

BD c.môn cho CBGV

3.7 

3.2 

3.3 

3.2 

4 

3.2 

3.9 

3.9 

3.5 

4 

3.8 

3.7 

3.4 

3.8 

3.3 

3.9 

3.2 

3.7 

CBQL GV/HDV HV

K.thức c.trị, a.ninh, … 

K.thức về an toàn, … 

KHKT về c.nuôi, tr.trọt 

C.sóc sức khỏe 

ĐT nghề, x.khẩu LĐ 

BD c.môn cho CBGV

3.4 

3.6 

3.6 

3.5 

3 

3.6 

3.9 

4 

3.7 

4 

3.9 

3.9 

3.1 

2.8 

3.3 

2.9 

3.4 

3.6 

CBQL GV/HDV HV

K.thức c.trị, a.ninh, … 

K.thức về an toàn, BVMT 

KHKT về c.nuôi, tr.trọt 

C.sóc sức khỏe 

ĐT nghề, x.khẩu LĐ 

BD c.môn cho CBGV

3.6 

3.6 

3.4 

3.2 

3.9 

3.3 

3.8 

3.9 

3.7 

3.9 

3.8 

3.9 

3.2 

3.3 

3.6 

3.8 

3.1 

3.2 

CBQL GV/HDV HV

K.thức c.trị, a.ninh, … 

K.thức về an toàn, … 

KHKT về c.nuôi, tr.trọt 

C.sóc sức khỏe 

ĐT nghề, x.khẩu LĐ 

BD c.môn cho CBGV

4 

4 

3.9 

3 

3.4 

3.2 

3.9 

3.8 

3.8 

4 

3.9 

3.8 

3.4 

2.4 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

CBQL GV/HDV HV

0 200

T.huấn k.thức … 

Văn hóa, văn … 

Thể thao 

CBQL

GV

HV

0 100 200 300

T.huấn k.thức 

cho CTV 

Văn hóa, văn 

nghệ 

Thể thao 

CBQL

GV

HV
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Năm 2019 
Năm 2020 

 

                   Hình 2.7: Ý kiến về sự tham gia các hoạt động VH-TT tại TTHTCĐ 

Chất lượng các hoạt động về VH-TT tại TTHTCĐ cùng được cả ba đối rtượng đánh giá 

rất cao. (Bảng 2.5). 

 

Bảng 2.5: Chất lƣợng các hoạt động văn hóa, thể thao tại TTHTCĐ 

Năm 

 

Hoạt động 

 

2017 2018 2019 2020 

Tổng 
CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

CB 

QL 
GV NH 

Thể thao 
TB 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9 3,4 3,5 3,9 3,8 3,8 3,6 3,4 3,7 

ĐLC 0,7 0,8 0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 

Văn hóa, 

văn nghệ 

TB 3,5 3,4 3,2 3,7 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 3,7 3,9 3,9 3,6 

ĐLC 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 

Tập huấn 

cho 

GV/CTV 

TB 3,9 2,9 2,0 3,8 3,8 3,0 3,8 3,4 3,0 4,0 3,9 3,1 3,4 

ĐLC 0,3 0,5 0,0 0,5 0,6 0,9 0,5 0,7 0,8 0,0 0,6 0,8 0,6 

Tổng 
TB 3,6 3,6 3,6 3,7 4,0 3,5 3,5 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 

ĐLC 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 

0 100 200 300

T.huấn k.thức cho 

CTV 

Văn hóa, văn 

nghệ 

Thể thao 

CBQL

GV

HV

0 100 200 300

T.huấn k.thức 

cho CTV 

Văn hóa, văn 

nghệ 

Thể thao 

CBQL

GV

HV
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Không có sự khác biệt lớn trong đánh giá chất lượng các hoạt động trên tại các tỉnh (Hình 2.8). 

 

   Hình 2.8 Đánh giá về chất lƣợng tổ chức các hoạt động thể thao VH-VN và tập huấn CTV 

TTHTCĐ còn tổ chức các hoạt động chuyên đề về sản xuất kinh doanh. Bảng 2.6 cho thấy số 

lượt ý kiến của người khảo sát về các hoạt động này. 

                Bảng 2.6: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại TT HTCĐ  

Các 

hoạt 

động 

T.kê 

2017 2018 2019 2020 

Tổng CBQ

L GV NH 

CBQ

L GV NH 

CBQ

L GV NH 

CBQ

L GV NH 

Chăn 

nuôi 

SL 22 33 25 23 56 107 18 52 59 5 5 3 408 

TL% 19,5 32,4 12,2 20,4 29,8 20,5 15,5 22,6 13,4 15,2 13,9 7,9 19,1 

Trồng 

trọt 

SL 63 39 71 52 89 179 70 112 161 16 16 3 871 

TL% 55,8 38,2 34,6 46 47,3 34,2 60,3 48,7 36,7 48,5 44,4 7,9 40,8 

Kinh 

doanh 

SL 18 23 104 32 27 215 25 46 205 10 14 32 751 

TL% 15,9 22,5 50,7 28,3 14,4 41,1 21,6 20 46,7 30,3 38,9 84,2 35,2 

Nghề  
SL 10 7 5 6 16 22 3 20 14 2 1 0 106 

TL% 8,8 6,9 2,4 5,3 8,5 4,2 2,6 8,7 3,2 6,1 2,8 0 5,0 

Tổng 
SL 113 102 205 113 188 523 116 230 439 33 36 38 2136 

TL% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Hình 2.9 cho thấy chất lượng của các hoạt động này cũng được đánh giá tương đối cao.  

K H Á N H  H Ò A  Đ À  N Ẵ N G  H À  T Ĩ N H  T H Á I  B Ì N H  S Ơ N  L A  Q U Ả N G  
N I N H  

3.4 3.6 3.9 3.9 3.6 3.3 

3.4 
3.6 3.9 3.7 3.5 3.7 

2.4 3.6 3.8 3.9 3.9 3.4 

3.4 3.6 3.9 3.8 3.6 3.5 

Hoạt động văn hóa, thể thao Thể thao Văn hóa, văn nghệ Tập huấn cho CTV Tổng 
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Năm 2017 Năm 2018 

  

Năm 2019 Năm 2020 

Hình 2.9: Chất lƣợng của các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các TTHTCĐ theo năm 

Các TTHTCĐ đã tổ chức hoạt động tư vấn cho người dân trong cộng đồng. Kết quả khảo sát 

cho thấy các hoạt động tư vấn tập trung vào vấn đề sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, việc làm, sức 

khỏe và pháp luật (Hình 2.10). 
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Năm 2017 Năm 2018 

  

Năm 2019 Năm 2020 

Hình 2.10: Các hoạt động tƣ vấn, dịch vụ tại TT HTCĐ theo năm 

Chất lượng của các hoạt động tư vấn được đánh giá cao (Bảng 2.7). 

                       Bảng 2.7: Chất lƣợng các hoạt động tƣ vấn, dịch vụ tại TTHTCĐ 

 

Các 

hoạt 

động tư 

vấn  

T.kê 

2017 2018 2019 2020 Tổng 

CB 

QL GV NH 

CB 

QL GV NH 

CB 

QL GV NH 

CB 

QL GV NH 

 

Việc 

làm 

TB 3,5 4,0 3,1 3,7 3,8 3,5 3,5 3,9 3,2 4,0 3,9 3,1 3,6 

ĐLC 0,7 0,9 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7 1,0 0,8 0,0 0,5 0,6 0,6 

Sức 

khỏe 

TB 3,8 3,7 3,2 3,7 3,9 3,4 3,5 3,9 3,2 3,7 3,8 3,7 3,6 

ĐLC 0,4 0,9 0,6 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 

Pháp 

luật 

TB 3,4 3,6 3,2 3,4 3,7 3,8 3,9 3,8 3,3 3,2 3,6 3,7 3,6 

ĐLC 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,3 0,8 0,8 0,4 0,8 0,5 0,7 

SX 

nông 

nghiệp 

TB 2,7 3,8 3,6 3,5 3,8 3,5 3,6 3,8 2,9 4,0 3,5 4,0 3,6 

ĐLC 0,6 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,8 0,4 0,0 0,0 0,8 0,5 

Kinh 

doanh 

TB 3,0 3,6 3,3 3,4 3,6 3,3 3,3 3,7 2,7 3,4 3,4 3,3 3,3 

ĐLC 0,6 0,8 0,2 0,9 1,1 0,5 1,0 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,7 

Tổng 
TB 3,3 3,7 3,3 3,5 3,8 3,5 3,6 3,8 3,1 3,7 3,6 3,6 3,6 

ĐLC 0,7 0,9 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,5 0,7 
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Bên cạnh các hoạt động tư vấn, các TTHTCĐ còn thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo 

dục. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện bao gồm: tuyên truyền về phát triển giáo dục, tuyên 

truyền về phòng chống dịch bệnh, vệ sin an toàn thực phẩm, về phòng chống đuối nước và về các 

chính sách, pháp luật của nhà nước (Hình 2.11). 

  

Năm 2017 Năm 2018 

  

Năm 2019 Năm 2020 

                  Hình 2.11: Các hoạt động tuyên truyền giáo dục tại các TTHTCĐ 

Chất lượng của các hoạt động tuyên truyền được đánh giá cao (Bảng 2.8). 

                   Bảng 2.8: Chất lƣợng các hoạt động tuyên truyền giáo dục 

 

Các hoạt động t.truyền T.kê 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
Tổng 

Pháp luật, chính sách 
TB 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 

ĐLC 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

Giáo dục 
TB 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 

ĐLC 0,7 0,6 0,7 0,3 0,6 

9.6 
18.3 

72.2 

28.6 31.4 
40 

4.7 

20.6 

74.6 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Giáo dục Phòng chống 

dịch bệnh, VS 

AT t.phẩm 

Pháp luật, chính 

sách 

CBQL GV HV

10.9 
19.5 

69.5 

18.4 
30.3 

51.3 

7.1 

22.9 

70 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Giáo dục Phòng chống 

dịch bệnh, VS 

AT t.phẩm 

Pháp luật, 

chính sách 

CBQL GV HV

11.4 
22.8 

65.8 

22.5 
25.1 

52.4 

5.9 

24.3 

69.9 

0

20

40

60

80

Giáo dục Phòng chống dịch 

bệnh, VS AT 

t.phẩm 

Pháp luật, chính 

sách 

CBQL GV HV

7.5 7.5 

85 

7.1 

27.4 

65.5 

0 

20 

80 

0

20

40

60

80

100

Giáo dục Phòng chống 

dịch bệnh, VS 

AT t.phẩm 

Pháp luật, 

chính sách 

CBQL GV HV
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Phòng chống dịch bệnh, đuối 

nước, an toàn 

TB 3,5 3,6 3,5 3,7 3,6 

ĐLC 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 

Tổng 
TB 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6 

ĐLC 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Trong một số hoạt động của mình, TTHTCĐ đã kết hợp với các cơ sở giáo dục tại địa phương. 

Thông tin về vấn đề này thể hiện trong Bảng 2.9. 

Bảng 2.9: Một số hoạt động của TTHTCĐ kết hợp với các trƣờng/cơ sở giáo dục  

                  tại địa phƣơng trong 3 năm gần đây 

Các hoạt động 
CBQL GV NH Tổng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Đào tạo nghề 68 9,3 214 12,1 245 11,6 527 11,4 

Giáo dục KNS 305 41,6 601 34,0 469 22,3 1375 29,8 

Tuyên truyền CS, PL 280 38,1 746 42,2 1092 51,8 2118 46,0 

Văn hóa, văn nghệ, TDTT 51 6,9 130 7,4 191 9,1 372 8,1 

Chuyển giao KHKT 30 4,1 75 4,2 110 5,2 215 4,7 

Tổng 734 100 1766 100 2107 100 4607 100 

Các TTHTCĐ cũng đã thực hiện một số hoạt động tạo điều kiện cho người dân tại địa phương 

học tập theo nhu cầu cá nhân. Thông tin về vấn đề này thể hiện trong Bảng 2.10. 

Bảng 2.10: Một số hoạt động của TTHTCĐ tạo điều kiện cho ngƣời học tại địa phƣơng 

tham gia học tập theo nhu cầu của mình trong 3 năm gần đây 

Các hoạt động 
CBQL GV NH Tổng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Đào tạo nghề 74 11,9 210 14,0 533 27,7 817 20,2 

Chuyển giao KHKT 248 39,9 470 31,4 727 37,8 1445 35,8 

Giáo dục KNS 53 8,5 172 11,5 93 4,8 318 7,9 

Tuyên truyền chính sách, pháp luật 110 17,7 258 17,2 313 16,3 681 16,9 

Hoạt động TDTT, VHVN 40 6,4 90 6,0 219 11,4 349 8,6 

Chăm sóc sức khỏe 12 1,9 34 2,3 36 1,9 82 2,0 

Tạo điều kiện về CSVC, tài liệu, 

kinh phí 
84 13,5 263 17,6 - - 347 8,6 

Tổng 621 100 1497 100 1921 100 4039 100 

Chất lượng hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu học tập của các cá nhân người dân tại các 

tỉnh đều được đánh giá cao (Bảng 2.11). 
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      Bảng 2.11: Chất lƣợng các nội dung hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu ngƣời học  

                              tại địa phƣơng  

Các ND hoạt động 
CBQL GV NH Tổng Thứ 

hạng TB ĐLC TB ĐLC TB ĐLC TB ĐLC 

Chất lượng cán bộ quản lí 4,0 0,8 4,1 0,8 3,9 0,8 4,0 0,8 1 

Phối hợp với các cơ sở giáo dục tại 

địa phương 
4,1 0,9 4,0 0,7 3,9 0,8 4,0 0,8 2 

Chất lượng cán bộ công tác/dạy 

học/hướng dẫn tại TTHTCĐ 
3,8 0,9 4,0 0,8 3,9 0,8 3,9 0,8 3 

Tham gia xóa đói, giảm nghèo 3,9 0,9 4,0 0,8 3,9 0,8 3,9 0,8 4 

Công tác xây dựng quy chế, mục tiêu, 

kế hoạch 
4,0 0,9 4,0 0,8 3,8 0,9 3,9 0,9 5 

Phối hợp với các cá nhân, tổ chức 3,9 0,9 4,0 1,3 3,8 0,8 3,9 1,1 6 

Vận động phong trào học tập tại cộng 

đồng 
3,9 0,9 4,0 0,8 3,8 0,9 3,9 0,9 7 

Tạo điều kiện cho mọi người trong 

cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm 
3,9 0,9 3,9 0,8 3,8 0,8 3,9 0,8 8 

Sử dụng kinh phí được cung cấp/ huy 

động cho các HĐ của TTHTCĐ 
3,9 1,0 4,0 0,9 3,8 0,9 3,9 0,9 9 

Sử dụng các nguồn lực sẵn có trong 

địa phương để phát triển TTHTCĐ 
3,8 0,9 3,9 0,8 3,7 0,8 3,8 0,8 10 

Huy động sự hỗ trợ của chính quyền 

địa phương 
3,6 1,1 3,8 0,8 3,8 0,9 3,8 0,9 11 

Đáp ứng nhu cầu cần gì học nấy của 

mọi người trong cộng đồng 
3,7 1,0 3,9 0,9 3,7 0,9 3,8 0,9 12 

Chủ động cung cấp các nguồn thông 

tin cần thiết, đa dạng cho cộng đồng 
3,8 0,9 3,8 0,9 3,7 0,9 3,8 0,9 13 

Đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho 

người học trong cộng đồng 
3,6 1,0 3,8 0,9 3,7 0,9 3,7 0,9 14 

Huy động các cá nhân, tổ chức đóng 

góp, tham gia HĐ tại TTHTCĐ 
3,3 1,1 3,8 0,9 3,5 0,9 3,6 0,9 15 

Cơ sở vật chất 3,2 1,1 3,5 1,0 3,6 0,9 3,5 1,0 16 
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Trung tâm học tập cộng đồng cũng đã phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện một 

số hoạt động (Bảng 2.12). 

Bảng 2.12: Một số hoạt động của TTHTCĐ kết hợp với các trƣờng/cơ sở giáo dục tại địa 

phƣơng trong 3 năm gần đây 

Các hoạt động 
CBQL GV NH Tổng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

Đào tạo nghề 68 9,3 214 12,1 245 11,6 527 11,4 

Giáo dục KNS 305 41,6 601 34,0 469 22,3 1375 29,8 

Tuyên truyền chính sách, pháp luật 280 38,1 746 42,2 1092 51,8 2118 46,0 

Văn hóa, văn nghệ, TDTT 51 6,9 130 7,4 191 9,1 372 8,1 

Chuyển giao KHKT 30 4,1 75 4,2 110 5,2 215 4,7 

Tổng 734 100 1766 100 2107 100 4607 100 

 

Cùng với ý kiến về lợi ích khi tham gia học tập tại TTHTCĐ, người học cũng đã cho ý kiến 

về chất lượng các hoạt động do TTHTCĐ tổ chức theo nhu cầu của người học (Bảng 2.13). 

Bảng 2.13: Ngƣời học tại cộng đồng đánh giá mức độ mà TTHTCĐ đáp ứng nhu cầu 

học tập của bản thân 

Mức độ  T. kê Khánh Hòa Đà Nẵng Hà Tĩnh Thái Bình Sơn La Quảng Ninh Tổng 

Chưa đáp ứng  SL 28 2 4 0 1 0 35 

%  29,2 2,2 2,1 0,0 0,6 0,0 3,9 
 

Đáp ứng rất ít  SL 3 12 10 8 4 1 38 

%  3,1 13,0 5,2 4,4 2,2 0,6 4,2 
 

Đáp ứng phân nửa  SL 19 41 63 16 58 4 201 

%  19,8 44,6 33,0 8,7 32,2 2,5 22,2 
 

Đáp ứng hầu hết  SL 24 20 76 60 58 63 301 

%  25,0 21,7 39,8 32,8 32,2 38,7 33,3 
 

Đáp ứng tốt  SL 22 17 38 99 59 95 330 

%  22,9 18,5 19,9 54,1 32,8 58,3 36,5 
 

Tổng  SL 96 92 191 183 180 163 905 

%  100 100 100 100 100 100 100 
 

 

Để TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả, CBQL, GV và NH đã đưa ra những nội dung chính 

trong Bảng 2.14. Ưu tiên đầu tiên là nội dung và thời gian học sau đó là CSVC, kinh phí, tài liệu 

và ít nhất là đối với vấn đề giải quyết việc làm. 

 



 
 

32 

           Bảng 2.14: Các ƣu tiên hàng đầu để TTHTCĐ hoạt động hiệu quả 

 

TT Ưu tiên 
CBQL GV NH Tổng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Đầu tư CSVC 97 18,4 262 20,2 581 29,9 940 25,0 

2 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 67 12,7 125 9,6 211 10,9 403 10,7 

3 Hỗ trợ kinh phí, tài liệu 90 17,1 291 22,4 530 27,3 911 24,2 

4 Giải quyết việc làm 0 0,0 3 0,2 29 1,5 32 0,8 

5 Nội dung, thời gian học phù hợp 129 24,5 336 25,9 501 25,8 966 25,7 

6 Công tác tổ chức, quản lý trung tâm 91 17,3 236 18,2 31 1,6 358 9,5 

7 Có cán bộ chuyên trách 52 9,9 45 3,5 59 3,0 156 4,1 

Tổng 526 100 1298 100 1942 100 3766 100 

Kiến nghị để TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả của CBQL, GV và NH được thể hiện tại Bảng 

2.15. Theo đó các vấn đề quan trọng vẫn là nội dung, thời gian và CSVC, kinh phí và GV. 

Bảng 2.15: Kiến nghị để nâng cao hiệu quả của TTHTCĐ 

TT Kiến nghị 
CBQL GV NH Tổng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Đầu tư CSVC 68 13,7 209 18,3 205 12,4 482 14,6 

2 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 77 15,5 142 12,5 137 8,3 356 10,8 

3 Hỗ trợ kinh phí, tài liệu 188 37,8 311 27,3 418 25,3 917 27,9 

4 Quan tâm đến người học 0 0,0 31 2,7 39 2,4 70 2,1 

5 
Kế hoạch, nội dung, thời gian học phù 

hợp 
93 18,7 298 26,1 657 39,7 1048 31,8 

6 Có cán bộ chuyên trách 71 14,3 149 13,1 199 12,0 419 12,7 

Tổng 497 100 1140 100 1655 100 3292 100 

Trả lời câu hỏi về những mong đợi của mình đối với TTHTCĐ, ý kiến của các đối tượng tập 

trung vào vấn đè chính là nội dung và thời gian học phù hợp với nhu cầu của người học sau đó là đề 

xuất tăng các khóa học và cung cấp tài liệu học tập. Các vấn đề khác ít được đề cập. Vấn đề này 

khẳng định việc các hoạt động được tổ chức tại TTHTCĐ hầu như chưa xuất phát từ thu thập nhu 

cầu của người học tại cộng đồng (Bảng 2.16). 

 

Bảng 2.16: Những mong đợi đối với TTHTCĐ 

 
Mong đợi 

CBQL GV NH Tổng 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 CSVC đầy đủ 16 5,1 106 10,0 109 7,7 231 8,3 

2 Hỗ trợ kinh phí, tài liệu 24 7,6 84 7,9 299 21,1 407 14,6 
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3 
Kế hoạch, nội dung học sát với nhu cầu 

thực tế, dễ tiếp cận 
190 60,3 633 59,7 707 49,8 1530 54,7 

4 Tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn nữa 50 15,9 138 13,0 230 16,2 418 15,0 

5 GV chuyên trách, được đào tạo bài bản 21 6,7 54 5,1 30 2,1 105 3,8 

6 
Được cung cấp kiến thức, hỗ trợ khi có 

yêu cầu 
8 2,5 27 2,5 12 0,8 47 1,7 

7 
Có sự ủng hộ của người học, chính 

quyền 
6 1,9 18 1,7 33 2,3 57 2,0 

Tổng 315 100 1060 100 1420 100 2795 100 

Bên cạnh những dữ liệu định lượng, trong tọa đàm, phỏng vấn sâu, các ý kiến đề xuất về những 

nội dung cần thực hiện đẻ có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ bao gồm: 

- Điều chỉnh, bổ sung quy chế ttỏ chức, hoạt động của TTHTCĐ vì không còn phù hợp với giai 

đoạn phát triển hiện tại. 

- Giám đốc không nên là cán bộ xã kiêm nhiệm vì họ không có thời gian và nhiệm kỳ thay đổi 

liên tục nên không có tính ổn định. Xem xét có biên chế cho giám đốc TTHTCĐ thay thế vị trí của 

giáo viên biệt phái để không tăng quỹ lương và biên chế chung. 

- Quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phòng GDĐT và TTGDTX đối với các hoạt 

động của TTHTCĐ. 

- Xem xét vấn đề sáp nhập/phối hợp giữa TTHTCĐ và TT Văn hóa - Thể thao để tối ưu hóa các 

nguồn lực tại địa phương. 

- Nên có quy định rõ đối với cơ sở GDĐT về việc phối hợp cùng TTHTCĐ tổ chức các hoạt 

động GDTX tại cấp xã. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học trong cung cấp nguồn tài 

nguyên, học liệu mở để người học tại cộng đồng có thể tiếp cận. 

- Trung tâm HTCĐ là cơ sở GDTX tại cấp xã được quy định trong luật giáo dục nên việc đầu tư 

về CSVC, phương tiện là trách nhiệm của Nhà nước. Đối với các vùng khó kăn, vùng sâu, vùng xa 

giáo dục phát triển chưa tốt thì cần phải hỗ trợ kinh phí cho cả giáo viên và người học. 

- Cần tận dụng phát triển của KHCN, nhất là CMCN 4.0 để nâng cao hiệu quả hoạt động của 

TTHTCĐ. 

Kết luận về thực trạng 

Căn cứ vào mục tiêu và nội dung khảo sát được thiết kế từ ban đầu, cuộc khảo sát đã thu được 

một số kết quả phần nào đưa ra được bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển của các TTHTCĐ 

đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo.  
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Các nội dung khảo sát đã bám vào các vấn đê liên quan đến hoạt động của các TTHTCĐ gồm: 

Quá trình hình thành, phát triển; Việc xây dựng các văn bản quản lí; Vấn đề phát triển nguồn nhân 

lực; Các chương trình giáo dục của trung tâm học tập cộng đồng; Cơ sở vật chất, phương tiện; Huy 

động các nguồn lực; Các mối quan hệ; Đáp ứng nhu cầu người học tại địa phương; Những thành 

tựu, hạn chế; Những kiến nghị của địa phương để TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả và phát triển bền 

vững… 

Quá trình xử lý và phân tích số liệu khảo sát có thể đưa ra một vài kết luận như sau: 

i) Đa số các TTHTCĐ được khảo sát đã thường xuyên triển khai các hoạt động theo các qui 

định theo các văn bản chỉ đạo của Ngành Giáo dục và của địa phương.  

ii) Hoạt động của các TTHTCĐ đã thực hiện tương đối đa dạng từ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, 

tuyên truyền, giáo dục đến tổ chức sinh hoạt về các chuyên đề đa dạng khác nhau. 

iii) Tham gia hoạt động tại các TTHTCĐ (CBQL, GV, NH) rất đa dạng về độ tuổi, trình độ và 

không có sự phân biệt về giới.  

iv) Hoạt động của các TTHTCĐ đã phần nào đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân 

trong cộng đồng và có những đóng góp nhất định cho xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn 

mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại các địa bàn cấp xã.   

v) Hoạt động của các TTHTCĐ có hiệu quả chưa cao do nhiều khó khăn, tồn tại. Cụ Thể:  

- Quy chế tổ chức, hoạt động của TTHTCĐ còn cứng, chưa mềm dẻo trong một số nội dung 

(loại hình công lập, tư thực, quy định vị trí lãnh đạo, các nhân sự, cơ cấu tổ chức, …); Một số văn 

bản quy định liên quan đến hỗ trợ cho TTHTCĐ chưa cập nhật, lạc hậu. 

- Cán bộ làm việc tại TTHTCĐ nói chung (CBQL, GV, nhân viên…), đặc biệt là CBQL của 

TTHTCĐ hầu hết kiêm nhiệm, không ổn định và chưa được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, làm việc 

tại TTHTCĐ. 

- TTHTCĐ chưa thực sự được nhìn nhận như cơ sở GDTX với chức năng là nơi thu thập nhu 

cầu học tập của người dân trong cộng đồng và tổ chức kết nối với những địa chỉ có thể đáp ứng để 

giúp họ có thể học tập suốt đời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thông qua đó cộng đồng sẽ 

thêm gắn kết, phát triển hơn về mọi mặt.  

- Các hoạt động của TTHTCĐ chủ yếu dựa vào các đề án, chương trình có sẵn (đa số các khóa 

là tuyên truyền về chủ trương, chính sách). Chưa có sự “gặp nhau” giữa nhu cầu của cộng đồng và 

việc cung cấp các hoạt động của các Trung tâm. Chưa có các hoạt động tạo nguồn kinh phí có hiệu 

quả cho TTHTCĐ. 
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- Sự gắn kết với các cá nhân, tổ chức bên trong và ngoài cộng đồng trong thực hiện các hoạt 

động của TTHTCĐ còn rất hạn chế. Các nội dung hoạt động gắn với xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng xã hội học tập và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo chưa rõ. 

- Chưa phát huy được vấn đề vận dụng thành tựu KHKT mới, công nghệ trong tổ chức thực 

hiện các hoạt động của TTHTCĐ. 

- Vấn đề chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với các TTHTCĐ và các cơ sở của GDTX và giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục đại học còn rất mờ nhạt.   

- Chưa thể hiện rõ các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá của cả bên trong và bên ngoài đối 

với hiệu quả các hoạt động của TTHTCĐ. Chưa có những tiêu chí cụ thể cho đánh giá hiệu quả hoạt 

động của TTHTCĐ. 

Để khắc phục những hạn chế này cần phải có một số giải pháp mang tính toàn diện và đột phá. 

Do dịch Covid-19 nên mẫu khảo sát chỉ thực hiện được ở 6/8 tỉnh với 59/60 TTHTCĐ của 6 

tỉnh. Tuy nhiên, các dữ liệu thu được từ các TTHTCĐ sau khi phân tích có sự tương đồng tương đối 

lớn nên các nhận định, bình luận có tính suy rộng vẫn được đảm bảo theo nguyên tắc thống kê. 
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III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

 

3.1. Quá trình xây dựng giải pháp 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đề 

tài đã đề xuất ra 06 giải pháp để TTHTCĐ có thể hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng xã 

hội học tập, xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bao gồm: 

1) Nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng về vị trí vai trò của TTHTCĐ trong xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng XHHT và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT 

2) Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn. 

3) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Bộ 

công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng xây dựng XHHT, xây dựng NTM và 

đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT có 10 chuẩn và 75 tiêu chí. 

4) Xây dựng mô hình Trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, 

xây dựng nông thôn mới và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo. 

5) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của TTHTCĐ 

6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản lý, công tác 

giảng dạy và học tập để củng cố và phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc thực nghiệm chỉ thực hiện qua khảo nghiệm ý kiến 

trực tiếp tại các TTHTCĐ tại Sơn La và khảo nghiệm ý kiến của tất cả các tỉnh thông qua hội thảo 

trực tuyến trên lý thuyết với tất cả các tỉnh theo thuyết minh đề tài và thêm các tỉnh Nghệ An, Hòa 

Bình và một số tổ chức khác.  

Đề tài đã tổ chức hội thảo và xin ý kiến về các giải pháp thông qua hội thảo với sự tham gia của 

một số một số địa phương, tổ chức xã hội có gắn bó chặt chẽ với xây dựng và phát triển TTHTCĐ 

(cả trong dự kiến của đề tài và ngoài thuyết minh đề tài) gồm: Khánh Hòa, Đồng Tháp, Đà Nẵng, 

Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Hà Nội Hội Khuyến học Việt Nam, 

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam. Với các tỉnh, đề tài đã xin ý kiến của Phòng GDTX, 

một số TTGDTX, TTHTCĐ và Hội khuyến học địa phương. Đề tài cũng đã xin ý kiến trực tiếp tại 

Sơn La là các địa phương có thể đến trong thời gian giãn cách xã hội. 

Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung, đề tài đề xuất 04 giải 

pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng yeu cầu xây dựng XHHT, 

xây dựng NTM và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT. 
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3.2. Giải pháp 1:  

3.2.1. Mục đích của giải pháp 1 

Giúp cán bộ chính quyền, người dân và cộng đồng hiểu rõ về vị trí, vai trò của TTHTCĐ trong 

đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người, hướng tới sự phát triển cho mỗi cá nhân cũng như cả cộng 

đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng XHHT và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT. 

3.2.2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 1 

 - Quán triệt đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền về trách nhiệm của địa phương đối với sự phát 

triển bền vững của TTHTCĐ. 

- Đưa thông tin về TTHTCĐ đến với mọi người dân trong cộng đồng 

- Cung cấp, cập nhật thông tin thường xuyên về TTHTCĐ cho các cán bộ của TTHTCĐ 

3.2.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 1 

Điều kiện thực hiện giải pháp 1 cần một số điều kiện cụ thể sau: 

- Sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên, liên tục của các cấp quản lý về giáo dục cũng như chính 

quyền cấp trên cấp cơ sở. 

- Ý chí chính trị, trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng với sự tham gia chủ 

động, tích cực của các tổ chức đoàn thể tại địa phương. 

- Phương tiện, tài liệu dành cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tại địa phương cần được 

đảm bảo. 

- Tính chủ động, sáng tạo của CBQL tại TTHTCĐ cần được đề cao.  

3.3. Giải pháp 2: Điều chỉnh quy chế hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 

3.3.1. Mục đích của giải pháp 2 

Đưa ra đề xuất về điều chỉnh, bổ sung một số điều hoặc nội dung của một số điều để quy chế tổ 

chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với bối cảnh hiện tại. 

3.3.2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 2 

Bản Đề xuất (dự thảo) sửa đổi, bổ sung Quy chế theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bản đề xuất điều chỉnh bổ sung có 8 chương với 31 điều. Một số điều chỉnh chính trong Quy 

chế gồm: cơ cấu tổ chức, nhân sự, trách nhiệm của UBND xã/phường/thị trấn, hồ sơ của TTHTCĐ, 

cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cá nhân, tổ chức trong phối hợp với 

TTHTCĐ, trách nhiệm, quyền lợi của giáo viên, cộng tác viên và của người học... 

3.3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 2 
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Vụ GDTX Bộ GDvà ĐT là cơ quan quản lý của Ngành về GDTX sử dụng một số đề xuất về 

điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện dựa trên những yêu cầu của quản lý nhà nước thuộc lĩnh 

vực giáo dục thường xuyên. 

3.4. Giải pháp 3: Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ 

3.4.1. Mục đích của giải pháp 3 

Đưa ra bộ tiêu chí để các TTHTCĐ có thể sử dụng làm căn cứ trong xây dựng chiến lược, kế 

hoạch hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định, hướng tới thực hiện mục tiêu trong lĩnh 

vực giáo dục thường xuyên tại địa phương, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học trong cộng 

đồng và phát triển bền vững TTHTCĐ. 

3.4.2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 3 

Bộ tiêu chí được đề xuất có 10 chuẩn với 75 tiêu chí cụ thể theo 03 mức độ. Như vậy, mỗi mức 

độ sẽ có 25 tiêu chí cụ thể. Để được đánh giá ở mức 1 (mức tối thiểu) các TTHTCĐ cần đạt ít nhất 

80% các tiêu chí của mức này. Trong đó các tiêu chí về cơ cấu bộ máy, trụ sở, nhân sự, kế hoạch, 

chương trình, thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể là các tiêu chí 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1.1, 5.2.1, 

8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 10.2.1 là các tiêu chí bắt buộc. Trung tâm HTCĐ sẽ được cho là đạt mức 2 khi 

đạt mức 1 và đạt trên 80% các tiêu chí của mức 2. Trung tâm HTCĐ được cho là đạt mức 3 khi đạt 

được mức 2 và đạt trên 80% các tiêu chí của mức 3. 

Bộ tiêu chí này được xây dựng không nhằm đánh giá, xếp loại TTHTCĐ. Mục tiêu đưa ra các 

tiêu chí để TTHTCĐ sử dụng làm định hướng xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động hướng 

tới phát triển bền vững. Các TTHTCĐ cần dựa vào thực trạng về mục tiêu phát triển giáo dục của 

xã, nhu cầu học tập của người dân và điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng như xu thế 

chung tại địa phương để chọn lựa các vấn đề ưu tiên cho từng giai đoạn phát triển cụ thể. 

3.4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 3 

Trung tâm HTCĐ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã và về chuyên môn của 

phòng GDĐT. Vì vậy, để có thể thực hiện có hiệu quả các hoạt động thì cần có sự ủng hộ về mọi 

mặt  của UBND xã/phương/thị trấn và phòng GDĐT. Bên cạnh đó, TTHTCĐ còn là cơ sở giáo dục 

có tư cách pháp nhân riêng nên tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là của 

Giám đốc TTHTCĐ vẫn mang tính quyết định. Để giám đốc TTHTCĐ có thể toàn tâm, tập trung 

vào công việc thì vị trí này cần là chính nhiệm và có lương. Vì vậy, việc bổ nhiệm Giám đốc 

TTHTCĐ cần thực hiện đúng quy định để có được người đứng đầu có đủ tâm, đủ tầm giúp 

TTHTCĐ phát triển. 
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 3.5. Giải pháp 4: Xây dựng mô hình TTHTCĐ đáp ứng xây dựng XHHT, xây dựng NTM và 

đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT 

3.5.1. Mục đích của giải pháp 4 

Đưa ra mô hình lý thuyết của TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả, có thể áp dụng đối với các 

loại hình công lập, tư thục ở các vùng miền khác nhau trong toàn quốc. 

3.5.2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 4 

Mô hình TTHTCĐ bao gồm: 

- Tầm nhìn 

- Sứ mệnh 

- Cơ cấu tổ chức 

- Quy định của TTHTCĐ 

- Nhân sự 

- Kết nối các thành tố tham gia hoạt động 

1) Tầm nhìn, sứ mệnh 

2) Cơ cấu tổ chức và các Quy định của TTHTCĐ 

i) Cơ cấu tổ chức 

 

               Cộng đồng                                                                                                                                                                                                                                   Ngƣời học 

 

   

 

 

 

       

 

 

 Ngƣời học                                                                                               Cộng đồng                                

            

Hình 3.1: Mô hình cơ cấu tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng 

Bộ phận TC vận hành Bộ phận Hành chính Bộ phận Tài chính 

Các cộng tác viên Chi nhánh tại các thôn Các Tổ/Nhóm chuyên môn 

Bam giám đốc 

Giám đốc và  

Phòng GDĐT 

 

 

 

UBND Xã 

 

 

UBND Huyện 
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2) Kết nối các thành tố trong tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 

 

           Hình 3.2: Mô hình kế nối các thành tố trong tổ chức hoạt động của TTHTCĐ 

Mô hình TTHTCĐ được đưa ra theo hướng mở: 

- Về cơ cấu tổ chức, tùy thuộc vào thực tế, các phòng của TTHTCĐ và các chi nhánh có thể 

được phát triển, điều chỉnh cho phù hợp. 

- Về nhân sự: Trừ các nhân sự chủ chốt bắt buộc gồm: Giám đốc, 01 phó giám đốc, 01 kế toán, 

01 thủ quỹ. Các nhân sự khác, kể cả phó giám đốc thứ 2 sẽ được bổ sung khi có đủ điều kiện và dựa 

trên nhu cầu cần thiết của TTHTCĐ. Trừ Giám đốc (đề xuất cơ hữu) các nhân sự còn lại có thể 

kiêm nhiệm nhưng nếu có điều kiện thì sẽ thực hiện tối đa cán bộ của TTHTCĐ làm việc cơ hữu. 

* Các nội dung tự chủ của trung tâm học tập cộng đồng 

Nội dung tự chủ của TTHTCĐ cần được xác định bao gồm: i) Tự chủ về cơ cấu tổ chức bộ 

máy; 

ii) Tự chủ về nhân sự; iii) Tự chủ về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ; iv) Tự chủ về phát 

triển CSVC, phương tiện phục vụ hoạt động của TTHTCĐ; v) Tự chủ về tài chính (kể cả từ nguồn 

do Nhà nước hỗ trợ); vi) Tự chủ về xây dựng các mối quan hệ. 

* Cơ chế hoạt động kết nối của các thành tố trong tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập 

cộng đồng 

Các kết nối chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ bao gồm: i) Trung tâm học tập 

cộng đồng với UBND xã; ii) Trung tâm học tập cộng đồng với Phòng GDĐT; iii) Kết hợp với các 

cơ sở giáo dục, đào tạo tại địa phương và bên ngoài; iv) Kết hợp với TT Văn hóa - TT địa phương; 

Người 
học 

Chính 
quyền 

Cá nhân 
TCXH 

Các 
nguồn 

lực khác 

Cộng 
đồng 

Các cơ 
sở GDĐT 

Phòng 
GDĐT 

TTHTCĐ 

CTV 

CTV ? 

? 
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v) Kết hợp với các cá nhân, tổ chức xã hội, đoàn thể khác tại địa phương; vi) Kết nối với các cộng 

tác viên. 

Trong mô hình này (có thể công lập tự chủ hoặc tư thục), TTHTCĐ tổ chức hoạt động theo 

hướng mở gồm: i) Mở rộng đối tượng phục vụ trên địa bàn cấp xã; ii) Mở về các phương pháp học 

tập để học viên lựa chọn; iii) Mở về nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện học viên; iv) 

Mở về các hình thức học tập, giảm tỷ lệ học tập trực tiếp; v) Mở về những ý tưởng mới cho học 

viên thông qua các nội dung học... 

3.5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 4 

Để thực hiện giải pháp này một cách hiệu quả thì cần có một số điều kiện sau: i) Điều chỉnh 

“Quy  chế tổ chức, hoạt động của TTHTCĐ ở xã/phường/thị trấn” để phù hợp hơn với điều kiện 

hiện nay; 

ii) Đầu tư điều kiện tốt nhất có thể (đảm bảo mức tối thiểu ban đầu) để TTHTCĐ có thể hoạt 

động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; iii) Chính quyền cấp xã, cụ thể là UBND xã cần xác định 

đúng vị trí, vai trò của TTHTCĐ trong hệ thống giáo dục quốc dân và chỉ đạo phân cấp rõ ràng các 

chức năng tổ chức thực hiện GDTX tại địa phương. Giao trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức phối 

hợp với TTHTCĐ trong tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài chính quy. Tránh giao về việc tổ chức 

các hoạt động thuộc lĩnh vực GDTX cho các tổ chức khác không đúng chức năng; iv) Phát huy tối 

đa khả năng tự chủ của TTHTCĐ cùng với hỗ trợ thường xuyên thông qua giao nhiệm vụ về tổ 

chức các hoạt động để thực hiện các mục tiêu của địa phương trong lĩnh vực giáo dục cho 

TTHTCĐ. Tránh cung cấp kinh phí không gắn với nhiệm vụ cụ thể. 

3.6. Giải pháp 5:  

3.6.1. Mục đích của giải pháp 5 

 Nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn cho đội ngũ CBQL, GV, NV công tác tại TTHTCĐ 

để họ có đủ kiến thức, kĩ năng về quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại cộng đồng, phát huy 

được vai trò của TTHTCĐ trong cung cấp cơ hội học tập cho người dân, góp phần xây dựng xã hội 

học tập, xây dựng và phát triển bền vững nông thôn mới, thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. 

 3.6.2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 5 

 Một số nội dung chính cần trang bị cho đội ngũ cán bộ của TTHTCĐ: 

- Trung tâm học tập cộng đồng mô hình hiệu quả trong việc thực hiện “Giáo dục cho mọi 

người” và “Mọi người cho giáo dục” 

 - Nội dung và phương pháp giáo dục vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. 

 - Xây dựng kế hoạch cho TTHTCĐ 

 - Khai thác, sử dụng và biên soạn học liệu địa phương  
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- Huy động và quản lý nguồn lực. 

- Giám sát, đánh giá hoạt động của TTHTCĐ. 

Phát triển đội ngũ cán bộ của TTHTCĐ cần được thực hiện thông qua cả đào tạo và 

bồi dưỡng. 

 Về đào tạo:  

 Cần mở mã ngành mới về xã hội hóa giáo dục và quản lý TTHTCĐ tại các cơ sở giáo dục đại 

học để đào tạo cán bộ cho các TTHTCĐ nói riêng và cán bộ thực hiện xây dựng XHHT nói chung. 

 Về bồi dưỡng: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng giáo viên cốt cán cho các tỉnh. Đội ngũ giáo viên 

cốt cán có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ BQL, GV, HDV đang công tác tại 

TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp tài liệu bồi dưỡng để CBQL, GV, HDV tự học tự bồi dưỡng thông qua các loại tài 

liệu in, tài liệu, học liệu điện tử, e-learning,.. 

- Tổ chức hội thảo. 

- Tổ chức cho CBQL, GV, HDV tham dự các hoạt động cộng đồng, các buổi học chuyên đề. 

- Tổ chức các cuộc thi về GV, HDV giỏi theo cụm, bình xét thi đua theo cụm. 

Tham quan, học tập kinh nghiệm các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả. 

3.6.3. Điều kiện thực hiện giải pháp  

- Bộ GD&ĐT xây đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục 

cộng đồng để biên soạn tài liệu bồi dưỡng và trực tiếp bồi dưỡng đội ngũ cốt cán cho các tỉnh. 

- Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ làm giáo dục cộng đồng thông qua việc mở khoa giáo dục 

cộng đồng/ giáo dục người lớn trong các trường đại học. 

- Huy động sự tham gia của các trường đại học trong việc xây dựng học liệu mở, các khóa học 

online để CBQL, GV, HDV có thể tự học, tự bồi dưỡng.  

3.7. Giải pháp 6: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác 

quản lý, công tác giảng dạy và học tập để củng cố và phát triển bền vững TTHTCĐ 

3.7.1. Mục tiêu của giải pháp 

Ban quản lý, các báo cáo viên của TTHTCĐ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và truyền 

thông trong việc quản lý, xây dựng kế hoạch, cập nhật và đổi mới nội dung, phương pháp giảng 

dạy, phổ biến cho các lớp học. Người dân sử dụng được máy tính, internet để tự học, tìm kiếm 

thông tin, trao đổi thông tin thường xuyên, đáp ứng nhu cầu và hiệu quả của HTSĐ. 

3.7.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

1) Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, giáo viên về tầm quan 

trọng  của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, giảng dạy và học tập ở 

TTHTCĐ. 
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2) Thành lập ở mỗi TTHTCĐ một nhóm/tổ tư vấn về công nghệ thông tin. 

3) Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, học viên các TTHTCĐ về 

kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản và truy cập internet hiệu quả. 

4) Xây dựng phần mềm quản lý và điều hành các TTHTCĐ của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. 

5) Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ sở giáo 

dục, đào tạo và TT VH - TT xã, thư viện xã xây dựng kho học liệu số của trung tâm nhằm giúp 

người học mở rộng cơ hội tiếp cận nội dung học tập chất lượng, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu 

học tập thường xuyên, học tập suốt đời. 

6) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

trong quản lý và đổi mới dạy và học ở TTHTCĐ. 

3.7.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Có sự nhất trí đồng thuận trong đội ngũ lãnh đạo về đường lối, chủ trương của ngành về việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đảm bảo nguồn tài 

chính để đủ chi phí cho việc mở các lớp học. 

Cán bộ quản lý ở TTHTCĐ phải hiểu biết và sử dụng thường xuyên máy tính và các phần mềm 

quản lý; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng các chương trình phù hợp với yêu cầu đội ngũ hướng dẫn 

viên, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

Đội ngũ hướng dẫn viên, giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ về công nghệ thông 

tin, biết cách triển khai tích hợp công nghệ thông tin vào quá trình dạy học một cách khoa học, hiệu 

quả. 

Trung tâm học tập cộng đồng phải được trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật tối thiểu như máy tính, 

mạng internet, những phần cứng, phần mềm để khai thác và sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông phục vụ cho các hoạt động của trung tâm. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở cấp xã, được thành lập, quản lý 

do người dân trong cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, học tập suốt đời của người 

dân trong cộng đồng. Từ khi thí điểm tại Việt Nam, TTHTCĐ phát triển nhanh chóng trên toàn 

quốc và gần như phủ kín tất cả các xã, phường, thị trấn. 

Mô hình TTHTCĐ của Việt Nam cũng như của nhiều nước trên thế giới phát triển dựa trên 

hình mẫu của KOMINKAN của Nhật Bản. Mục tiêu của TTHTCĐ nhằm giúp thực hiện xóa mù 

chữ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… 

cho những người có nhu càu học tập trong cộng đồng. 

Với vai trò quan trọng của TTHTCĐ trong hệ thống giáo dục quốc gia, các nước đã chú trọng 

và dành nguồn lực của Nhà nước để đầu tư cho các hoạt động của TTHTCĐ. Hiệu quả hoạt động 

của TTHTCĐ tại các nước đã giúp nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho 

người dân. Tùy theo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng quốc gia, TTHTCĐ sẽ 

nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, CSVC, phương tiện và nhân lực khác nhau. Cơ cấu tổ chức, nội 

dung hoạt động của TTHTCĐ tại các nước khác nhau cũng không giống nhau. Nội dung hoạt động 

của TTHTCĐ của các nước bao trùm tất cả các độ tuổi từ mầm non đến tuổi già và thực hiện tất cả 

các nội dung giáo dục mà giáo dục chính quy không thể thực hiện. Tại tất cả các nước thì ngoài 

kinh phí nhà nước, các TTHTCĐ đều cần thực hiện các hoạt động tạo nguồn thu để có thể đảm bảo 

các hoạt động của mình.  

Tại Việt Nam, TTHTCĐ phát triển nhanh nhưng số TTHTCĐ hoạt động hiệu quả rất thấp. 

Nguyên nhân là do chúng ta chưa đầu tư một cách bài bản và chưa có được một cơ chế phù hợp cho 

hoạt động của TTHTCĐ. Nhiều địa phương phát triển TTHTCĐ theo hình thức phong trào. Để tháo 

gỡ khó khăn cho TTHTCĐ một số địa phương đã thành lập Trung tâm VH-TT- HTCĐ để tối ưu 

hóa nguồn lực địa phương. Cách làm này có giúp cho hoạt động của cả hai loại trung tâm này khởi 

sắc hơn những đã làm sai lệch chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ là nâng cao dân trí, đáp ứng nhu 

cầu cần gì học nấy của người dân trong cộng đồng. Mặt khác, việc sáp nhập này cho đến nay chưa 

có đủ cơ sở pháp lý nên cần phải được xem xét một cách toàn diện hơn. 

1) Để phát triển bền vững TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng XHHT, xây dựng NTM và đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chính gồm: i) 

Nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng về vai trò của TTHTCĐ; ii) Điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 
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tại xã, phường, thị trấn; iii) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đáp 

ứng yêu cầu xây dựng XHHT, xây dựng NTM và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; iv) Xây dựng 

mô hình TTHTCĐ hoạt động hiệu quả; v) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của 

TTHTCĐ và vi) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản 

lý, công tác giảng dạy và học tập để củng cố và phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng 

đồng. 

2. KIẾN NGHỊ 

* Đối với Chính phủ 

- Tái thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) ở cấp Trung ương: Hiện nay, chỉ 

có Ban chỉ đạo xây dựng XHHT ở cấp tỉnh, huyện và xã. Không có Ban chỉ đạo cấp Trung ương, 

gây khó khăn trong việc phối hợp chỉ đạo của các bộ ban ngành, tổ chức và đoàn thể. TTHTCĐ là 

thiết chế giáo dục góp phần quan trọng, là cơ sở hạt nhân để xây dựng XHHT từ cấp xã; hoạt động 

của TTHTCĐ đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, chịu sự quản lý của nhiều bộ ngành, tổ chức, 

đoàn thể. Vì vậy, phải có sự chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương và đòi 

hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ban ngành, tổ chức, đoàn thể. 

- Cho phép Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng 

Luật Học tập suốt đời để có căn cứ pháp lý thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, tổ chức, 

đoàn thể trong chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động xây dựng XHHT, xây dựng NTM và đổi 

mới căn bản toàn diện GDĐT nói chung và TTHTCĐ nói riêng. 

* Đối với Bộ Tài chính 

Thay thế Thông tư 96 quy định về mức chi thường xuyên và các hạng mục, định mức chi cho 

các hoạt động của TTHTCĐ phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay. 

* Đối với Bộ Nội vụ 

Quy định về phương án bố trí cán bộ cơ hữu làm việc tại vị trí lãnh đạo của TTHTCĐ. Đảm 

bảo  ổn định của bộ máy và điều kiện tối thiểu cho hoạt động của tổ chức GD trong hệ thống giáo 

dục. 

*Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đảng viên và cộng đồng về vị trí vai trò của TTHTCĐ cũng như các thành quả hoạt động của 

TTHTCĐ. 

* Đối với Bộ GDĐT  
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- Thiết lập hệ thống thông tin quản lý TTHTCĐ trên toàn quốc; chỉ đạo phát triển kho học liệu 

số, nguồn tài nguyên học liệu mở dùng chung. 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng cho phát triển các 

TTHTCĐ theo cả hai hướng công lập tự chủ cũng như tư thục, phù hợp với bối cảnh hướng tới 

chuyển đổi số và thích ứng linh hoạt với xã hội có nhiều biến động không thuận lợi như dịch bệnh, 

thời tiết bất thường trong quản lý và tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho TTHTCĐ. Mở ngành đào tạo cán bộ quản 

lý TTHTCĐ và tổ chức các khóa bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, 

cộng tác viên cho TTHTCĐ. 

- Đối với bộ máy quản lý TTHTCĐ, về chức danh giám đốc cần là người làm việc cơ hữu 

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các phó giám đốc không nên quy định cứng về thành phần mà 

chỉ quy định các tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực; giao quyền cho địa phương lựa chọn nhân sự 

phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chỉ như vậy, đội ngũ cán bộ mới phát huy được năng lực quản lý, 

chỉ đạo, điều hành và hoạt động của TTHTCĐ mới thực sự có hiệu quả. 

- Tổng kết, đánh giá mô hình thí điểm liên kết/phối hợp giữa nhà văn hóa cấp xã và TTHTCĐ 

(theo phương thức tận dụng cơ sở vật chất và nguồn lực của nhà văn hóa cấp xã, nhà văn hóa thôn 

bản để tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ ). Từ kết quả tổng kết, đánh giá 2 mô hình TTHTCĐ 

đang có trong thực tiễn trên, kết hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài, xây dựng định hướng mô hình 

TTHTCĐ phù hợp trong giai đoạn tới. 

* Đối với UBND Tỉnh và Huyện 

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở xây dựng xã hội học tập, phát triển chiến lược giáo dục suốt đời 

người dân trên địa bàn. 

- Có chính sách đảm bảo các điều kiện để TTHTCĐ hoạt động đúng chức năng. Đảm bảo 

kinh phí chi thường xuyên cho các TTHTCĐ ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

- Thực hiện đưa tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ vào đánh giá trách 

nhiệm của chính quyền cấp xã.  

*Đối với UBND cấp xã 

- Xác định đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ để giao nhiệm vụ cụ thể trong thực 

hiện các mục tiêu giáo dục tại địa phương, đặc biệt là thực nhiện nhiệm vụ xây dựng XHHT, xây 

dựng NTM và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và đảm bảo các điều kiện để TTHTCĐ có thể thực 

hiện đúng chức năng của mình với hiệu quả cao. 

- Đầu tư, đảm bảo điều kiện và giám sát, đánh giá để TTHTCĐ hoạt động hiệu quả. 
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*Đối với các cơ sở giáo dục đại học, phổ thông và Trung tâm GDTX 

- Phối hợp với TTHTCĐ trong thực hiện các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học tại 

các địa phương và tổ chức các hoạt động giáo dục thực tiễn cho sinh viên, học sinh tại cộng đồng. 

- Phát triển nguồn tài nguyên học liệu mở để các TTHTCĐ có thể sử dụng trong tổ chức hoạt 

động đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. 


