UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 590/ PGD&ĐT
V/v: Điều động giáo viên làm việc biệt phái
tại Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện từ năm học 2012- 2013

Đông Triều, ngày 20 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường THCS trên địa bàn;
Thực hiện kết luận số 07- KL/HU ngày 22/5/2012 của Huyện ủy Đông
Triều về nội dung Sơ kết 01 năm Nghị quyết số 01- NQ/TV ngày 12/11/2010
của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh "về đẩy mạnh xây dựng xã hội học
tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010- 2015, định
hướng đến 2020";
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
tại xã, phường, thị trấn ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ- BGD&ĐT
ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ
GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành theo
Quyết định số 09/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT;
Căn cứ vào đề nghị của UBND các xã, thị trán trong huyện và chỉ đạo
của UBND huyện tại công văn số 1241/UBND ngày 05/8/2012 về việc "Tăng
cường hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm học
2012-2013",
Căn cứ chức năng, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo được quy
định tại Thông tư số 47/2011/TT- BGD&ĐT- BNV ngày 19/11/2011 của Bộ
GD&ĐT và Bộ Nội vụ,
Ngày 01 tháng 9 năm 2012, Phòng GD&ĐT Đông Triều đã điều động
23 giáo viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đến làm việc
theo chế độ biệt phái tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TT HTCĐ) của 21
xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm học 2012- 2013 (riêng 2 TT HTCĐ Thị
trấn Mạo Khê và Thị trấn Đông Triều điều động 2 giáo viên). Những giáo viên
được biệt phái có nhiệm vụ giúp Giám đốc trong việc lập kế hoạch hoạt động,
xây dựng lịch học tập, báo cáo kết quả hoạt động của TTHTCĐ; quản lý, cập
nhật hồ sơ sổ sách theo quy định; tổ chức điều tra, thống kê nhu cầu người học
tại cộng đồng, tổ chức rà soát và biên soạn học liệu địa phương cho TTHTCĐ;
tham gia giảng dạy tại TTHTCĐ; hướng dẫn, tổ chức cho các TTHTCĐ khai
thác và tiếp tục xây dựng nguồn học liệu tại Trung tâm Thông tin- Thư viện
điện tử của Ngành; theo dõi và củng cố chất lượng phổ cập giáo dục.
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Phòng GD&ĐT Đông Triều tạo điều kiện bố trí giáo viên sang
TTHTCĐ được theo học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được
hưởng lương, các chế độ phụ cấp và khen thưởng hiện hành của nhà nước (nếu
có) tại trường trước khi biệt phái. Nếu giáo viên tham gia giảng dạy các
chương trình khác được hưởng các chế độ của TTHTCĐ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã và thị trấn, Giám đốc
các TT HTCĐ trên địa bàn huyện tạo điều kiện về địa điểm, phương tiện thiết
bị làm việc ... để giáo viên biệt phái thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quản lý
điều hành biệt phái viên theo các qui định hiện hành.
Giáo viên có hành vi vi phạm khi thi hành nhiệm vụ thì tùy theo tính
chất, mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy
cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy đinh
của pháp luật.
Phòng GD&ĐT đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp để tổ chức thực
hiện chủ trương cử biệt phái nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các TT
HTCĐ; Đề nghị giám đốc các TTHTCĐ, Hiệu trưởng các trường THCS trên
địa bàn huyện và cán bộ, giáo viên được điều động biệt phái nghiêm túc thực
hiện nội dung quy định và hướng dẫn trên để TT HTCĐ thực sự là một mô
hình học tập thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên của nền giáo dục quốc
dân./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

-TT Huyện ủy, UBND huyện, Sở GD&ĐT (BC);
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường THCS trên địa bàn;
- Hội khuyến học huyện;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VP, CM.

(Đã ký)

Lưu Xuân Giới
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