ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4099 /UBND-GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v hướng dẫn đánh giá, chấm
điểm, xếp loại “Đơn vị học tập”

Kính gửi:
- Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố;
- Hội khuyến học thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn.
Thực hiện Công văn số 453/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND
tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, chấm điểm xếp loại “Đơn
vị học tập”; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 16/12/2021 về việc “Xây dựng
xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Bắc Giang”; Chủ tịch
UBND thành phố có ý kiến như sau:
Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố nêu trên; UBND các
phường, xã tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại “Đơn vị học tập” theo Biểu
mẫu đính kèm. Kết quả đánh giá, gửi về UBND thành phố (qua Phòng Giáo dục
và Đào tạo thành phố, theo địa chỉ email: phonggddt_tpbg@bacgiang.gov.vn
hoặc: dthuyen.bg@bacgiang.edu.vn, SĐT liên hệ 0932 292 575) xong trước
ngày 08/01/2022 để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu: VT, GDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Đính

Phụ lục
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”
(Kèm theo Công văn số
/UBND-GDĐT ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND TP)
Đơn vị: …………….
STT

Nội dung tiêu chí

1. Các điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập
Đơn vị có chủ trương hoặc kế hoạch cho thành viên học
tập thường xuyên
Đơn vị có các quy định cụ thể nhằm động viên thành
b)
viên học tập
Đơn vị quan tâm đầu tư các nguồn lực, bao gồm tài
c) chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện
đảm bảo để đáp ứng nhu cầu học tập của thành viên
a)

2. Về kết quả học tập của thành viên
100% thành viên trong đơn vị có kế hoạch tự học, tự
bồi dưỡng hàng năm được lãnh đạo đơn vị phê duyệt
100% thành viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật lao động,
b) nội quy làm việc trong đơn vị, có tinh thần hợp tác,
đoàn kết và trao đổi
100% thành viên trong đơn vị hoàn thành đầy đủ
c) chương trình học tập, bồi dưỡng bắt buộc theo quy định
của nhà nước
100% thành viên trong đơn vị đạt từ danh hiệu “Lao
d)
động tiên tiến” trở lên
Đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị
3
học tập
100% thành viên trong đơn vị đáp ứng đầy đủ các năng
lực và phẩm chất của Công dân học tập: gồm
Có ý thức tuân thủ pháp luật; thực hiện quyền và trách
nhiệm công dân đối với gia đình, xã hội
a)

Có cam kết học tập suốt đời để phát triến bản thân
Có ý thức tổ chức việc học tập trong gia đình, dòng họ,
a) cộng đồng
Có lối sống lành mạnh, tôn trọng và hòa hợp với môi
trường
Biết sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng
yêu cầu công việc
Có tư duy phản biện, sáng tạo, tính chủ động và kỹ
năng giải quyết vấn đề

Điểm
số tối
đa

30
10
10
10
30
10
5

10
5
40
25
3
3
3
3
3
3

Điểm Điểm
tự
do HĐ
chấm chấm

STT

Nội dung tiêu chí
Tôn trọng và thực hiện bình đẳng giới

Hiểu rõ, trân trọng sự đa dạng văn hóa và có cách ứng
xử văn hóa phù hợp
Đơn vị đạt từ danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở
b)
lên
Góp phần tạo lập môi trường chia sẻ tri thức với các
c)
đơn vị khác
Tổng cộng số điểm tối đa

Điểm
số tối
đa

Điểm Điểm
tự
do HĐ
chấm chấm

3
4
10
5
100

Tự xếp loại:…………………………………………
Xếp loại của HĐ: …………………………………..
Ghi chú: Xếp loại đơn vị học tập
a) Loại Tốt: Tổng số điểm đạt từ 85đ đến100đ
b) Loai Khá: Tổng số điểm từ 70đ đếndưới 85đ.
c) Loại Trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50đ đến dưới 70 điểm
d) Loại chưa đạt: các trường hợp còn lại.

DANH SÁCH
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NỘP TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ “ĐƠN VỊ HỌC TẬP”
VỀ PHÒNG GD&ĐT
STT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cơ quan, đơn vị
Các cơ quan thuộc thành ủy
Văn phòng Thành ủy
Ban Tổ chức Thành ủy
Ban Tuyên Giáo thành ủy
Ban Dân vận
Đoàn Thanh niên
Hội Phụ nữ
Hội Nông dân
Liên đoàn Lao động
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
Các cơ quan thuộc UBND thành phố
Văn phòng HĐND-UBND thành phố
Phòng Nội vụ
Phòng Tư pháp
Thanh tra thành phố
Phòng Tài chính
Phòng Kế hoạch
Phòng lao động thương binh – Xã hội
Phòng Quản lý Đô thị
Phòng Tài nguyên Môi trường
Phòng Y tế
Phòng Văn hóa Thông tin
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Các đơn vị trực thuộc
Công an thành phố
Ban chỉ huy Quân sự thành phố
Ban Quản lý dự án thành phố
Đôi thanh tra giao thông, xây dựng – Môi trường
Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao
Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp
Chi cục thuế
Chi cục Thống kê
Hội Chữ thập đỏ
Trung tâm y tế
Công ty CP quản lý công trình đô thị

Ghi chú

12
IV
V

Trung tâm bơm tiêu và thoát nước đô thị
UBND 16 phường, xã
53 Trường mầm non, tiểu học và THCS

