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UBND XÃ MINH ĐỨC 

TRUNG TÂM HTCĐ 

 

Số: 03/KH - TTHTCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Minh Đức, ngày 28  tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động trung tâm học tập cộng đồng xã Minh Đức 

năm học 2021 - 2022 

 

- Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ/BGD-ĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng 

tại xã, phường, thị trấn; 

- Căn cứ vào nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân trong xã qua quá trình 

điều tra. Ban giám đốc trung tâm HTCĐ xã Minh Đức xây dựng kế hoạch hoạt 

động năm học 2021 -2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

1.Thuận lợi: 

- Trung tâm học tập cộng đồng được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - UBND 

xã. Ban điều hành hoạt động hiệu quả trách nhiệm. Các ban, ngành, đoàn thể chủ 

động trong các hoạt động giáo dục thường xuyên. Đội ngũ ban quản lý và ban điều 

hành vừa được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi cơ bản đủ về số chất lượng. 

- Nhân dân trong xã có nhận thức tốt đối với việc học tập nhằm nâng cao 

trình độ văn hóa, kiến thức xã hội, nâng cao sự hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật, nhu 

cầu học nghề để áp dụng trong lĩnh vực sản xuất. 

1. Khó khăn. 

- Việc học tập thường xuyên của nhân dân hiện nay yêu cầu ngày càng cao 

đối với nhiều ngành nghề mới mà trung tâm chưa có điều kiện đáp ứng. Việc 

liên kết đào tạo gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất của Trung tâm còn thiếu thốn, 

đội ngũ cán bộ quản lý kiêm nhiệm bận nhiều công việc, thời gian giành cho hoạt 

động của trung tâm còn ít. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 

các hoạt động của trung tâm. 

II. CƠ CẤU ĐỘI NGŨ BAN GIÁM ĐỐC VÀ  BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Cơ cấu đội ngũ và ban điều hành 

Trong năm học này, Ban giám đốc giữ nguyên ổn định về tổ chức trong đó 

Ông Trần Văn Quân – Phó chủ tịch HĐND xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm; 

Bà Phạm Thị Lụa – Chủ tịch Hội khuyến học, kiêm nhiệm phó giám đốc trung 

tâm; Ông Tiêu Văn Hải – Hiệu trưởng trường THCS Minh Đức kiêm nhiệm phó 

giám đốc trung tâm. Ngày  09  tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã đã ban 

hành các quyết định số 317/QĐ-UBND về việc kiện toàn bộ máy điều hành hoạt 

động của trung tâm học tập cộng đồng xã với tổng số 23 thành viên. 
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2.  Cơ sở vật chất. 

- Hiện nay, cơ sở vật chất của trung tâm chủ yếu được dùng chung với cơ 

quan xã và nhà trường. Trên cơ sở công tác kiêm nhiệm, các đồng chí trong ban 

quản lý đều có máy tính để phục vụ hoạt động công tác. Hội trường UBND được 

sử dụng vào các hoạt động học tập của trung tâm. Nhìn chung, dù không có cơ 

sở vật chất riêng nhưng các hoạt động của trung tâm khi có nhu cầu đều được 

lãnh đạo xã quan tâm tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu trước mắt. 

III.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC 2021- 2022 

1. Quý IV năm 2021 

- Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành tổ 

chức hoạt động của trung tâm. Chỉ đạo các nhà trường điều tra nắm bắt nhu cầu 

học tập của nhân dân trong xã, tổ chức công tác điều tra phổ cập theo đúng quy 

định và hướng dẫn của cấp trên. Điều tra nắm bắt các đối tượng học sinh lưu 

ban, bỏ học, vận động ra học vào các lớp bổ túc của trung tâm giáo dục thường 

xuyên. Tổ chức khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Tuyên truyền đến các 

tầng lớp nhân dân các văn bản pháp luật, các văn bản của địa phương liên quan 

đến công tác quản lý đất đai, môi trường. Hợp tác xã tổ chức tập huấn cho nông 

dân gieo trồng cây màu vụ đông. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nếu 

tình hình dịch không còn diễn biến phức tạp và được sự cho phép của cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Quý I năm 2022 

- Tiếp tục tuyên truyền nhân dân nêu cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm 

trong thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid19. Tuyên truyền vận động nhân 

dân và đoàn viên, hội viên các đoàn thể thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 

lập thành tích chào mừng đại hội hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên cấp xã nhiệm 

kỳ 2022 - 2027 

- Phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức học tập, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây màu, các loại giống lúa, giống cây chất 

lượng và năng suất cao. Phối hợp với ban biên tập cổng thông tin điện tử của xã 

đưa các văn bản chỉ đạo và tin bài nên cổng thông tin để nhân dân tra cứu. Viết 

tin bài về các hoạt động của địa phương, về chính sách pháp luật để đăng lên 

trang fanpage của trang Minh Đức Đất và Người. 

3. Quý II năm 2022 

- Tuyên truyền, vận động phối hợp với các tổ chức thực hiện các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ của dân tộc.  

- Vận động đối tượng trong độ tuổi bỏ học ra lớp nhằm hoàn thành tiêu chuẩn 

phổ cập giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Phối hợp với các tổ chức 

học tập các chuyên đề về Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán 

bộ và nhân dân. Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi gia súc, 

gia cầm, trồng lúa và cây hoa màu, hội thảo về phân bón, thuốc trừ sâu cho bà con 
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nông dân trong xã. Ban công an cùng với thú ý viên tuyên truyền tiêm phòng cho vật 

nuôi. Phối hợp với các trung tâm đào tạo, giới thiệu xuất khẩu lao động. 

 4. Quý III năm 2022 

- Tổ chức mở hoặc liên kết mở các lớp tập huấn, tư vấn, chuyển giao khoa 

học kĩ thuật dạy nghề cho nhân dân trong xã. Phối hợp với Ban chỉ đạo Phổ cập 

giáo dục củng cố kiện toàn hồ sơ phổ cập hàng năm. Phối hợp mở các lớp dạy 

nghề học tại trung tâm học tập cộng đồng. 

- Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đọc sách báo, tham khảo tài liệu 

kỹ thuật trên intonet, tuyên truyền nhân dân tra cứu vào cổng thông tinh điện tử 

của xã, thư viện do Đoàn thanh niên quản lý để cập nhật các văn bản do HĐND 

– UBND xã ban hành và các tài liệu tham khảo khác. Tổ chức tổng kết đánh giá 

kết quả thực hiện kế hoạch năm học. 

IV. CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT TRONG NĂM HỌC. 

1. Về nâng cao dân trí. 

- Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt từ 99% trở lên, không có học 

sinh bỏ học. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục ba cấp học và dạy nghề cho 

học sinh sau THCS. 100% cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Mở được các 

lớp tư vấn pháp luật, chuyển giao kỹ thuật...theo nhu cầu người học. 

2. Về nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch Covid19, thực hiện tiêm chủng Vacxin khi được phân bổ. Vận động 

đạt từ 80% trở lên nhân dân trong xã tham gia tập huấn các mô hình kỹ thuật, 

các hội thảo, chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông 

nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi). Chuyên đề giáo dục sức khoẻ, sức khỏe sinh sản 

và vệ sinh môi trường cho nhân dân. 

- Phối hợp với các trung tâm xuất khẩu lao động và du học nước ngoài tổ chức tư 

vấn cho nhân dân về các chương trình xuất khẩu lao động và du học nước ngoài. Phối 

hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tuyển dụng lao động. 

3. Các giải pháp thực hiện:           

-Tích cực tham mưu với Đảng uỷ - HĐND - UBND xã tạo điều kiện thuận lợi 

về mọi mặt để trung tâm hoạt động có hiệu quả. Phối hợp với các ban ngành, đoàn 

thể làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong xã và hỗ 

trợ trong công tác giáo dục nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân cụ thể: 

+ Hội Nông dân: xác định nhu cầu học tập về tình hình chuyển giao khoa 

học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt hoặc các chuyên đề khuyến nông. Tuyên 

truyền vận động hội viên tích cực tham gia trong tổ Covid cộng đồng để kịp thời 

phát hiện người từ vùng dịch về, người ho sốt trong cộng đồng. 

 + Đoàn Thanh niên: Đi đầu trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên 

thanh niên xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch, hỗ 
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trợ ban chỉ đạo phòng chống dịch trong việc thống kê người tiêm vacxin, thực 

hiện các nhiệm vụ cần thiết khác do ban chỉ đạo phòng chống dịch phân công. 

Tổ chức các phong trào thể dục thể thao, tổ chức sinh hoạt hè, tổ chức các 

chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, học 

CNTT, khai thác thông tin qua mạng Internet cho học tập và sản xuất, phát huy tốt 

hiệu quả hoạt động của thư viên thanh niên (nếu dịch không còn phát sinh) 

+ Hội phụ nữ: Giáo dục những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe 

cho bà mẹ và trẻ em, tuyên truyền vận động về kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh 

môi trường, tổ chức các chuyên đề về nữ công gia chánh. Tiếp tục vận động chị 

em phụ nữ tham gia hoạt động thể thao. Tổ chức các hoạt động dân vũ, bóng 

chuyền hơi cho phụ nữ. Chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch 

Covid19 nhất là phục vụ tại điểm cách ly y tế do xã tổ chức nếu tình hình dịch 

diễn biến phức tạp. 

+ MTTQ xã, Công an, cán bộ Tư pháp hộ tịch, Địa chính, Công chức văn 

hóa xã hội phụ trách Lao động TBXH: tổ chức các chuyên đề về học tập Nghị 

Quyết, Chỉ thị, Pháp luật, chính sách liên quan đến chuyên môn của từng bộ 

phận cho cán bộ và nhân dân. 

+Trạm Y tế xã: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho nhân dân, phòng chống bệnh dịch covid19 và các bệnh truyền nhiễm 

khác. 

+ Công chức VHXH (Phụ trách VHTT): Thực hiện công tác tuyên truyền 

vận động, trang bị các thiết bị nghe nhìn trực quan bảo đảm hiệu quả cao nhất 

trong tuyên truyền. Phối hợp chặt chẽ với ban quản lý trang thông tin điện tử để 

đăng tin bài có hiệu quả, chất lượng. 

+ Đài truyền thanh: Thường xuyên tuyên truyền theo yêu cầu nhiệm vụ 

thường kỳ, chủ động xây dựng các chương trình chuyên đề theo từng nhiệm vụ 

cụ thể. Chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các bài 

viết về gương người tốt việc tốt, phản ánh trung thực những mặt trái của xã hội 

để nhân dân biết và phòng ngừa. Tuyên truyền kỹ thuật gieo cấy, trồng cây màu, 

chăn nuôi … 

+ Trường tiểu học -  THCS – Mầm non: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể vận động học sinh bỏ học ra lớp, giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục, 

phân công giáo viên có nhiệt tình phụ trách lớp học. Giảng dạy các chuyên đề về 

kỹ năng sống, dạy bơi, các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao khả năng 

tư duy, thể lực và óc thẩm mĩ cho học sinh. Tuyên truyền hướng dẫn học sinh 

nghiêm chỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Thực hiện 

các nhiệm vụ phối hợp khác do trung tâm phân công. 

+ Hội Khuyến học: Chủ động phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tập 

huấn, hội thảo về hoạt động TTHTCĐ. Trực tiếp điều hành các hoạt động của 

trung tâm học tập cộng đồng, giúp giám đốc TT HTCĐ tổng hợp kết quả hoạt 

động của trung tâm hàng tháng, hàng quý và cả năm; hỗ trợ tài chính, trang thiết 

bị cho TTHTCĐ.  
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+ Hội Người cao tuổi: Tổ chức cho hội người cao tuổi tham gia các hoạt 

động thể dục thể thao như đi bộ, bóng chuyền hơi, cầu lông và các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao khác. 

+ Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các ban ngành đoàn thể, cán bộ 

công chức, ban điều hành và các cơ quan, đơn vị trong xã chủ động tổ chức các 

hoạt động giáo dục của đơn vị mình; Phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học (Cơ 

quan thường trực của TTHTCĐ) để báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, lĩnh vực mình phụ trách để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

V. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG ( Có phụ lục kèm theo) 

VI. KIẾN NGHỊ,  ĐỀ XUẤT. 

 - Đề nghị UBND xã quan tâm về cơ sở vật chất, thiết bị để trung tâm hoạt 

động tốt hơn, bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên cho trung tâm (Hiện nay là 

1 triệu đồng/năm). Các tổ chức trên địa bàn xã với vai trò là thành viên ban điều 

hành của trung tâm tăng cường phối hợp với ban giám đốc, liên hệ với các cơ sở 

dạy nghề trong và ngoài tỉnh cùng các trung tâm khuyến nông, các nhà máy, các 

đại lý thức ăn gia súc, phân bón,  thuốc trừ sâu để làm cầu nối chuyển giao các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, công nghiệp đến các tầng lớp nhân dân. 

Giới thiệu lao động cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp, tạo thu nhập ổn định, bền 

vững cho lao động trong xã.  

Trên đây là kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ xã Minh Đức trong năm học 

2021- 2022. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ để trung tâm hoạt động có 

hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng giáo dục và đào tạo; 

- Trung tâm GDNG-GDTX huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã; 

- Ban điều hành trung tâm HTCĐ xã; 

- Giáo viên GDNG-GDTX huyện phụ trách xã; 

- Trưởng các đoàn thể xã; 

- Lưu VP. 

TM.  BAN QUẢN LÝ TTHTCĐ XÃ 

GIÁM ĐỐC 

 
Trần Văn Quân 
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UBND XÃ MINH ĐỨC 

TRUNG TÂM HTCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Minh Đức, ngày 28  tháng  9 năm 2021 

                                                                

                       BÁO CÁO CƠ CẤU ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM HTCĐ 

                                                                                  ( Tại thời điểm  ngày 28 tháng 9 năm 2021) 

1. Ban giám đốc 

TT Họ và tên Năm sinh 

Trình độ Chức vụ 

Điện thoại 
Địa chỉ email  

( nếu có) 
VH CM LLCT Chính quyền Tại 

TTHTCĐ 

1 
Ông Trần Văn Quân  

04/11/1976 12 ĐH TC 
Phó chủ tịch 

HĐND xã 

Giám đốc 
0969256768 Tranvanquan76@gmail.com 

2 Bà  Phạm Thị Lụa 
13/3/1961 12 TC TC Chủ tịch hội 

khuyến học, chủ 

tịch hội luật gia 

Phó giám 

đốc 

0399150469 Phamthiluavp@gmail.com 

3 Ông Tiêu Văn Hải 22/4/1975 12 ĐH TC 
Hiệu trưởng 

trường THCS 

Phó giám 

đốc 

0985731638 Tieuhai.conglac@gmail.com 

2. Ban quản lý 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể Điện thoại 
Địa chỉ email  

( nếu có) VH CM LLCT 

1 
Ông Nguyễn Văn Doanh 

26/07/1962 12 TC TC 
Kế toán ngân sách xã 

0984745782  

2 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 25/8/1990 12 ĐH SC Văn phòng HĐND - UBND 0962664858  

3 Ông Đào Văn Thống 
10/4/196 12 ĐH TC Công chức Văn hóa xã hội 0982106736  

4 Ông Nguyễn Văn Thanh 
24/3/1968 12 ĐH TC Chủ tịch Mặt trận tổ quốc 0962834155  

5 Ông Phạm Viết Dậu 
24/5/1959 12 TC TC Chủ tịch hội Cựu chiến binh 0976805193  

6 Ông Đặng Văn Tịnh 
06/5/1964 12 TC TC Chủ tịch hội Nông dân 0838302326  
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7 Bà Nguyễn Thị Yến 
28/11/1979 12 ĐH TC Chủ tịch hội phụ nữ 0974498325  

8 Bà Mai Thị Định 
12/8/1970 12 ĐH TC Công chức tư pháp hộ tịch 08530370846  

9 Ông Nguyễn Tiến Dũng 
05/9/1992 12 ĐH TC Bí thư đoàn Thanh niên 0981263689  

10 Bà Ngô Thị Huệ 
05/6/1994 12 ĐH SC Cán bộ tư pháp hộ tịch 0359679461  

11 Ông Hoàng Văn Thái 04/03/1963 12 TC TC Chỉ huy trưởng Quân sự 0915134838  

12 Ông  Nguyễn Văn Khởi 
02/10/1974 12 ĐH TC Trưởng công an 0973599118  

13 Trần Ngọc Chấn 
17/6/1973 12 TC TC Giám đốc HTX Nông nghiệp 0978907515  

14 Nguyễn Thị Uyển 29/7/1982 12 ĐH TC Công chức Văn hóa xã hội 0979471282  

15 Ông Phạm Văn Đạo 
02/10/1962 12 ĐH TC Trạm trưởng y tế 0983196562  

16 Nguyễn Thiên Điềm 01/01/1955 12 SC TC Trưởng đài Truyền thanh 0378601335  

17 Ông Lê Anh Toàn 13/3/1977 12 ĐH SC Công chức ĐC NN - XD -MT 0964988377  

18 Bà Nguyễn Thị Phượng 
26/2/1973 12 ĐH TC Hiệu trưởng trường tiểu học 0986736268  

19 Bà Vũ Thị Hồng Luyên 
24/11/1980 12 ĐH TC Hiệu trưởng trường mầm non 0989037806  

20 Nguyễn Thị Loan 
23/9/1989 12 ĐH SC GV TTGDNN – GDTX huyện 0396842805  

                            
 TM. BAN GIÁM ĐỐC 

Giám đốc 

 
Trần Văn Quân 
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                                  THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM HTCĐ                               Phụ lục 2. 

 

STT Tên trang thiết bị Số lượng 
Chất lượng  

( Ghi còn sử dụng được hay không) 
Ghi chú 

1 Phòng làm việc riêng của BGĐ 0   

2 Bảng viết 01 Đang sử dụng Bảng dùng chung HT 

3 Bàn làm việc 01 Đang sử dụng Dùng chung 

4 Ghế ngồi ( Gồm ghế xoay và các loại ghế khác) 200 Đang sử dụng Ghế dùng chung HT 

5 Bàn vi tính 1   Dùng chung 

6 Máy vi tính để bàn 0   

7 Máy vi tính xách tay 0   

8 Máy in 1  Dùng chung 

9 Tivi 0   

10 Loa 02 Đang sử dụng Loa dùng chung HT 

11 Tăng âm 01 Đang sử dụng Dùng chung 

12 Catsett 0   

13 Bàn họp 0   

14 Tủ tài liệu 1  Dùng chung 

15 Tủ sách 1  Dùng chung 

16 Sách, tài liệu 0   

17 Sổ sách nghiệp vụ của BGĐ 5   
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                                                             KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG TRONG NĂM HỌC 2021- 2022                  Phụ lục 3 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 03 /KH-TTHTCĐ ngày 28tháng  9 năm 2021 

của trung tâm học tập cộng đồng xã) 

 

 

Tháng Nội dung hoạt động 

Số người  

tham gia 

 ( dự kiến) 

Đối tượng học 
Đơn vị phối 

hợp/Người dạy 
Ghi chú 

10/2021 
VH,TT,YT và SK; kỹ thuật trồng cây vụ 

đông. 
80 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 

Hội Phụ nữ, TYT, 

HTX nông nghiệp 
 

11/2021 Giáo dục CT, PL 80 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 
Hội Nông dân, công 

chức tư pháp hộ tịch 
 

12/2021 Giáo dục CT, PL 90 Cán bộ, hội viên các đoàn thể Đoàn Thanh niên  

1/2022 VH,TT,YT và SK 90 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 
Hội Phụ nữ, thanh 

niên, CĐ, ND 
 

2/2022 Chuyển giao KHKT chăm sóc lúa chiêm 130 Hộ Nông dân trong xã 
HTX NN và hội nông 

dân 
 

3/2022 Giáo dục CT, PL, Đại hội 100 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 
Đoàn TN, CCB, 

MTTQ xã 
 

4/2022 Mở lớp dạy nghề cho nông dân 80 Cán bộ, hội viên các đoàn thể Hội Phụ nữ  

5/2022 Học tập Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật 99 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 
Tư pháp xã phối hợp 

với đoàn thể  
 

6/2022 Chuyển giao KHKT chăm sóc lúa mùa 160 Hộ Nông dân trong xã HTX NN  

7/2022 Mở lớp dạy nghề cho nông dân 90 Cán bộ, hội viên các đoàn thể Hội Nông dân  

8/2022 Giáo dục CT, PL 80 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 
Hội Nông dân, Đoàn 

thanh niên 
 

9/2022 VH,TT,YT và SK 80 Cán bộ, hội viên các đoàn thể 
Hội Phụ nữ, trạm y tế 

xã, Công đoàn 
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UBND XÃ MINH ĐỨC 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022 

 CỦA ............................................................................ 

( Từ ngày 1/10/2021 tới ngày 31/ 5 /2022) 

 

Tháng 

Tổng số Phân chia theo nội dung chuyên đê 

Số kinh 

phí 

 đã chi 

Ghi chú T/s 

lớp 

T/s lượt 

người 

Dạy nghề ngắn 

hạn 

Giáo dục CT, 

PL 
Dân số và SK 

Môi trường, kỹ 

năng sống 

Số lớp 
Lượt 

người 
Số lớp 

Lượt 

người 
Số lớp 

Lượt  

người 
Số lớp 

Lượt 

người 

10/2021             

11/2021             

12/2021             

01/2022             

02/2022             

03/2022             

04/2022             

05/2022             

Cộng             
        

 

Minh Đức, ngày......tháng.........năm 202 

TM. CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠNVỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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  Ghi chú: các đồng chí cập nhật theo bảng tổng hợp này và báo cáo về Ban Giám đốc chậm nhất ngày 15/6/2021 

 

 Riêng nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh  tổng hợp : 

Số nội dung tuyên truyền, phổ biến........................ 

Số bài phát thanh:.................................... 

Số lượt phát thanh:................................... 

 
 

 


