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- Tổng số dân số toàn tỉnh Sơn La là

1.086.000 người trong đó dân tộc

thiểu số có 890.520 người chiếm 82%

dân số toàn tỉnh.

- Địa bàn dân cư rộng, phân tán chủ

yếu ở vùng cao, vùng sâu, vùng biên

giới- đặc biệt khó khăn.

- Tập quán canh tác chủ yếu là làm

nương, rẫy. Trình độ canh tác phần

lớn còn lạc hậu, thu nhập thấp, đời

sống chưa ổn định, ở vùng cao, vùng

sâu; tỷ lệ hộ đói nghèo bình quân

đến nay còn trên 40% trong đó có

người Mông.

- Dân tộc Mông chiếm 12% dân số toàn

tỉnh.



Thực trạng trình độ văn hóa của

dân tộc Mông tỉnh Sơn La



TIẾN TỚI XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÃ HỘI HỌC 
TẬP XÃ TÀ XÙA - XÃ VÙNG CAO CỦA NGƯỜI 

MÔNG

A.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ TÀ XÙA

1. Đặc điểm chung

2. Tình hình sản xuất và đời sống

3. Về Văn hóa - Xã hội

B.  XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ 
TÀ XÙA



B.  XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ TÀ XÙA

1.Về thiết chế: Hoàn thiện hệ thống giáo dục của xã là tiền đề

của XHHT

2. Trung tâm học tập cộng đồng là một thiết chế quan trọng của

hệ thống GD Quốc dân. 

3. Triệt để khai thác sử dụng phát huy tác dụng của nhà văn hóa

bản, xã để nhà văn hóa bản, xã thực sự là một thiết chế trong

mô hình XHHT của địa phương.

4. Các loại hình học tập cần được xây dựng ở xã gồm có :

Các loại hình học tập cho Nông dân;, Thanh niên;  Phụ nữ; 

người cao tuổi, người về hưu;  Cựu chiến binh; người khuyết tật

- Các hình thức học tập trong dòng họ.

- Các hình thức học tập trong đơn vị hành chính xã.

- Các hình thức học tập ở cụm dân cư, bản, tổ, tiểu khu.



III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÂY

DỰNG MÔ HÌNH XÃ HỘI HỌC TẬP Ở XÃ TÀ XÙA



B. CÁC GIẢI PHÁP THUỘC VỀ NGÀNH GIÁO DỤC

1. Đổi mới tư duy về chức năng quản lý giáo dục;

đổi mới phương pháp dạy học, chống bệnh thành

tích dối trá.

2. Bố trí, chỉ đạo, giao nhiệm vụ và có cơ chế, chính

sách cho giáo viên ở xã, bản có 2 nhiệm vụ: giảng

dạy trong trường phổ thông và dạy xóa mù chữ, bổ

túc văn hóa.

3. Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học và các

ngành trong hoạt động khuyến học, khuyến tài và

đẩy mạnh xã hội giáo dục, xây dựng gia đình hiếu

học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học.



C. CÁC GIẢI PHÁP THUỘC VỀ CÁC NGÀNH

1. Khảo sát nắm vững nhu cầu học tập của cán bộ,

hội viên.

2. Lập kế hoạch xây dựng xã hội học tập ở đơn vị;

phân công người phụ trách chỉ đạo tổ chức thực

hiện.

3. Hướng dẫn tự học cho Hội viên, nhân viên không

có cơ hội học tập tại các trường lớp.

4. Động viên cán bộ, hội viên tham gia xây dựng gia

đình hiếu học, dòng họ hiếu, khu dân cư hiếu học.



D. CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN HỌC

1. Củng cố Hội Khuyến học xã và các Chi hội Khuyến

học ở các bản vững mạnh. Hỗ trợ tích cực và hiệu

quả các nhà trường; động viên trẻ đến trường học

tập tốt, không bỏ học.

2. Thực hiện thật tốt cuộc vận động "Xây dựng gia

đình hiếu học, gia đình tú tài, gia đình cử nhân, gia

đình thạc sỹ"

3. Xây dựng dòng họ hiếu học

4. Tham gia tích cực xây dựng Trung tâm học tập

cộng đồng ở xã và lớp học cộng đồng ở các bản để ai

cũng được học hành.

5. Xây dựng Quỹ khuyến học của xã, bản, dòng họ

ngày càng tăng.



IV. KIẾN NGHỊ

1. Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng, là
yêu cầu cấp thiết của xã hội, là nhiệm vụ của toàn
Đảng, toàn dân là mặt trận rộng lớn. Trong những
năm qua, chúng tôi thấy mới làm tốt nhiệm vụ của
chính ủy, chưa thấy chỉ huy trưởng vì vậy đề nghị
phải giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng mặt trận.

2. Về cơ chế, chính sách: Chính phủ đã ban hành Quyết
định 112/QĐ-TTg về phê duyệt đề án xây dựng xã hội
học tập. Bộ Giáo dục - Đào tạo có Quyết định số
09/2008/QĐ-BDGĐT ngày 24/3/2008 và Thông tư số
40/TT đưa một giáo viên sang chuyên trách của
Trung tâm học tập cộng đồng, Thông tư 96/TT-BTC
của Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm học
tập cộng đồng.



IV. KIẾN NGHỊ

3. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành lỏng lẻo mạnh ai
nấy làm, cùng một nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã và
nguồn nhân lực nhưng cách làn của Ban chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới; Ban chỉ đạo chương trình 135; Bộ Lao động Thương
binh Xã hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo… Chưa thấy sự kết nối,
lồng ghép nhằm vào mục tiêu xây dựng mô hình xã hội học
tập.

4. Trong thực tế giữa nói và làm còn có khoảng cách lớn.
Bệnh thành tích vẫn nặng nề, làm ít những báo cáo rất hay.
Xin đề nghị Nói đi đôi với Làm; hướng dẫn cụ thể; kiểm tra
đôn đốc thường xuyên, tông trọng sự thật, chống bệnh hình
thức và bệnh thành tích.

5. Đề nghị các chấp các ngành quan tâm hơn nữa, đầu tư cả
về sự chỉ đạo và kinh phí cho việc xây dựng xã hội học tập ở
vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới, vùng núi và dân tộc. Ban
hành tiêu chí xã miền núi đạt xã hội học tập.



IV. KIẾN NGHỊ

1. Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng, là
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chính ủy, chưa thấy chỉ huy trưởng vì vậy đề nghị
phải giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng mặt trận.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


