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XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TẠI MỘT XÃ VÙNG CAO CỦA 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG TỈNH SƠN LA 

 

                            T.S Trần Thuý Ngà 

                       Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc- Viện KHGD Việt Nam 

                                                                 Nhà giáo ưu tú Trần Luyến 

                                                           Chủ tịch hội khuyến học tỉnh Sơn La 

 

Thưa quý vị! 

"Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam" là một chủ trương lớn của 

Chính phủ Việt Nam. Hội thảo lần này với chủ đề hướng tới một xã hội học tập 

là cần thiết. Chúng tôi đến dự Hội thảo là để học tập, nghe ý kiến của các nhà 

khoa học và tham khảo kinh nghiệm của các vị lão thành, của các tỉnh. Chúng 

tôi xin tham luận về "Xây dựng xã hội học tập tại xã Tà Xùa - một xã vùng cao 

của đồng bào Mông huyện Bắc yên tỉnh Sơn La". 

Tôi muốn góp thêm tiếng nói của một dân tộc thiểu số ở vùng đất còn đặc 

biệt khó khăn. 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VÀ THỰC TRẠNG SỰ HỌC, TRÌNH ĐỘ 

DÂN TRÍ CỦA NGƯỜI MÔNG SƠN LA. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

ĐẾN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 

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. Chúng tôi đã phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức, tiến hành một 

cuộc khảo sát thực trạng trình độ văn hóa và tình hình khuyến học của các dân 

tộc trong tỉnh cùng một số nội dung liên quan đến xây dựng xã hội học tập của 

các dân tộc thiểu số. Trong báo cáo tham luận này, tôi muốn nêu lên thực trạng 

trình độ văn hóa của dân tộc Mông như sau: 
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1 Mông 147.998 42.208 19.074 53.472 21.201 4.490 900 2.957 688 4 1 1.618 

Bản thống kê kết quả khảo sát cho thấy: Sự nghiệp giáo dục đào tạo đã đạt 

được kết quả to lớn, rộng khắp, nâng dần trình độ dân trí của nhân dân các tộc 

thiểu số. Tuy nhiên còn những tồn tại, yếu kém: số người mù chữ còn quá cao, 

số người có trình độ học vấn cao còn quá ít, chủ yếu mới thoát khỏi mù chữ và 

trình độ tiểu học. 

Chúng tôi muốn đi sâu, nghiên cứu và trình bày những khó khăn tồn tại về 

sự học của dân tộc Mông, một dân tộc đặc trưng của tỉnh Sơn La: 

1. Tỷ lệ học các cấp học của người Mông chưa cao, mạng lưới trường lớp 

nhất là mẫu giáo chưa đủ để huy động trẻ ra lớp, số trẻ học phổ thông mới đạt 

41,5% - cơ cấu học sinh giữa các cấp học, giữa nam và nữ mất cân đối. 

2. Chất lượng dạy và học còn thấp, tình trạng lưu ban bỏ còn phổ biến, 

nhiều luật tục như tảo hôn, lễ hội, du canh du cư... tác động xấu tới quy trình 

theo học liên tục của học sinh dân tộc Mông. Việc phổ cập giáo dục tiểu học và 

trung học cơ sở chưa vững chắc. 

3. Các hình thức và nội dung giáo dục đặc thù chưa phát triển. Việc quản lý 

chỉ đạo lớp ghép chưa cụ thể, việc dạy chữ Mông chưa được quan tâm. 

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường, lớp học còn nhiều thiếu 

thốn, tỷ lệ lớp học tre nứa còn cao, nhà nội trú, bán trú, nhà bếp, nhà vệ sinh tạm 

bợ. Vùng đồng bào Mông chưa có trường đạt chuẩn Quốc gia. 

5. Việc đầu tư cho giáo dục thường xuyên, cho người lao động chưa thỏa 

đáng, chưa đầu tư cho xây dựng xã hội học tập một cách tập trung nên chưa tạo 

được điều kiện cho mọi người học tập thường xuyên, học suốt đời. 

6. Mô hình xã hội học tập ở xã vùng cao của người Mông chưa được cụ thể 

hóa, mọi hoạt động vẫn đang hô hào xây dựng xã hội học tập một cách chung 

chung. Công tác quản lý, chỉ đạo còn mờ nhạt. 

II. 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 
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Trăn trở với vùng cao, hưởng ứng đề án xây dựng xã hội học tập của Trung 

ương hội khuyến học Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát tình 

hình có liên quan làm cơ sở xây dựng xã hội học tập. Đề xuất mô hình và giải 

pháp thực hiện. Xin giới thiệu đôi nét để các đại biểu tham khảo. 

1. Đặc điểm chung 

Tà Xùa là xã vùng III huyện Bắc Yên ở độ cao 1.500m so với mặt biển, xã 

cách huyện lỵ 14,5 km. Xã có diện tích tự nhiên 17.688 ha. Đất lâm nghiệp 

5.138 ha, ruộng nước 380ha, đất ở 13,5 ha, xã có 4 con suối lớn, 20 con suối 

nhỏ chảy qua, địa hình chia cắt, độ dốc lớn, giao thông rất khó khăn. Cả  xã có 

3.968 người, 485 hộ bình quân 8,2 người 1 hộ, có 14 bản, các bản đều ở cách 

xa nhau, trong 1 bản dân cũng cư trú phân tán, bản ít nhất có 11 hộ, bản đông 

nhất có 79 hộ. 

Bản cách trung tâm xã phải đi bộ mất 2 ngày điều này không thuận lợi cho 

việc tổ chức trường lớp học nhất là trường lớp tập trung. 

2. Tình hình sản xuất và đời sống 

- Sản xuất thuần nông chưa có ngành nghề, dịch vụ. 

- Thu nhập thấp, bình quân 2,4 triệu đồng/năm. 

- 12% hộ có ti vi, 21% dân tộc được xem truyền hình, 85% được nghe đài. 

- Số hộ đói nghèo còn 40%. 

3. Về Văn hóa - Xã hội 

a. Y tế 

Xã có trạm xá khá khang trang với 5 giường bệnh, có 1 bác sỹ, 4 y sỹ, 12/14 

bản có cán bộ y tế hoặc nữ hộ sinh, 12/14 bản có người nghiện thuốc phiện. 

b. Giáo dục - Đào tạo 

Xã có 7 lớp ở khu trung tâm, 14 bản đều có lớp cắm bản, xã có 6 lớp mầm 

non - 87 cháu chiếm 42% độ tuổi lớn, 37 lớp tiểu học với 507 học sinh (nữ 153). 

THCS có 2 lớp - 46 học sinh (nữ 7). Có 100 em đang theo học ở các trường 

huyện, tỉnh. 

Số người mù chữ trong độ tuổi lao động còn trên 500 người trong đó có cả 

cán bộ, còn 4 trường bản và 2 trưởng ngành của xã chưa biết chữ. Mới chỉ có từ 

10 đến 40% số hộ ở từng bản biết áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn 

nuôi, cải tạo ruộng nương. Người dân chưa quan tâm đến phân bón, thâm canh. 

c. Văn hóa - Xã hội 

Xã có một nhà văn hóa, một điểm bưu điện văn hóa. Có 1 tủ sách pháp luật 

200 cuốn, bưu điện văn hóa xã 67 cuốn, khuyến nông 200 cuốn và 20 loại báo, 

tạo chí nhưng sử dụng kém hiệu quả (không có người đọc). 
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Xã có quy ước về cưới xin, ma chay để giảm các hũ tục được nhân dân 

đồng thuận, ủng hộ như: cưới xin không lấy bạc trắng và không lấy quá 2 triệu 

đồng (trước đây từ 5 đến 7 triệu). Người chết không để quá 2 ngày. Không mổ 

quá 2 con trâu hoặc bò (thay vì mỗi người còn phải mổ một con trâu, bò để cúng 

như trước). 

Tuy nhiên tệ tảo hôn vẫn còn, năm qua có 13 cặp vợ chồng dưới tuổi kết 

hôn, 12 nữ phải điểm chỉ vì không biết chữ. 

Chúng tôi đã nghiên cứu để xây mô hình xã hội học tập ở các xã Tà Xùa 

trong bối cảnh trên. Quả thật là việc hết sức khó khăn, miền núi vùng cao càng 

khó. Đề tài xây dựng mô hình xã hội học tập của Trung ương đã gợi mở cho 

chúng tôi cả về lý luận và thực tiễn; nội dung và phương phát nhưng không thể 

thực hiện nguyên si mà phải vận dụng vào hoàn cảnh thực tế, đề ra mục tiêu 

thiết thực, giải pháp phù hợp để xây dựng mô hình. 

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

Chúng tôi nhận thức rằng: Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn 

xã hội. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với mô hình xã hội học tập ở cơ sở xã, 

phường, thị trấn mà đề tài của Trung ương đã đề ra. Tuy nhiên trong hoàn cảnh 

hiện tại thì mục tiêu và mô hình ở một xã vùng cao của người Mông nói riêng 

và của các dân tộc thiểu số cần phải xác định, thiết lập phù hợp. Thực ra những 

yếu tố, những mầm mống của mô hình xã hội học tập đã có nhưng chưa rõ nét 

hoặc chưa bền vững, chưa phát huy tác dụng. Từ đặc điểm địa dư, kinh tế, xã 

hội và thực trạng sự học ở xã Tà Xùa chúng tôi khái quát mô hình xã hội học 

tập của xã như sau: 

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

học tập: Gồm nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở; các lớp xóa mù chữ 

và bổ túc văn hóa sao cho 5 năm tới nhân dân các dân tộc trong xã ai cũng đọc 

thông, viết thạo, làm được 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia, một số thanh niên 

học lên THPT, học nghề, học cao đẳng, đại học. 

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

giáo dục Quốc dân. Việc xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở xã không khó, 

nhưng đề phù hợp với đặc điểm miền núi cao thì nhất thiết phải mở các lớp học 

cộng đồng ở từng bản, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cho nhân dân; ai cũng 

được học hành. 

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 xã hội học tập của 

địa phương. 

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

- Các loại hình học tập cho Nông dân. 

- Các loại hình thức học tập cho Thanh niên. 
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- Các loại hình thức học tập cho Phụ nữ. 

- Các hình thức học tập cho người cao tuổi, người về hưu. 

- Các hình thức học tập cho Cựu chiến binh. 

- Các hình thức học tập cho 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 

A. ĐỐI VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN XÃ 

1. Cần có Nghị quyết vủa Đảng và chương trình hành động của UBND xây 

dựng xã thành xã hội học tập. 

2. Giành ngân sách hợp lý cho việc xây dựng cơ sở vật chất của các cơ sở 

giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. 

3. Hỗ trợ về cơ sở vật chất cho các đoàn thể ở xã mở lớp tập huấn. 

4. Chọn cử cán bộ có phẩm chất, năng lực có kinh nghiệm về giáo dục đào 

tạo tham gia vào các chức danh lãnh đạo Hội Khuyến học và Trung tâm học tập 

cộng đồng. 

5. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Quy chế gia đình hiếu học, khu dân cứ 

hiếu học mà UBND tỉnh đã ban hành. 

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. 
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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. Phát huy kinh nghiệm của 10 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động 

thường xuyên có nề nếp. 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" trong xã đảm bảo 90% gia đình đăng 

ký và 70% gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn, được công nhận là gia đình hiếu học. 

3. Xây dựng dòng họ hiếu học theo 5 tiêu chí UBND tỉnh đã ban hành có 

thể tham khảo quy ước của dòng họ Tráng bản Hua Tạt xã Vân Hồ huyện 

Mộc Châu. 

- 100% người từ 6 đến 35 tuổi phải biết chữ, học nghề. 

- Giành 5% đất cho nhà trường, lớp học. 

- 80% người lớn tham gia học tập ở trung tâm học tập cộng đồng. 

- Cho con gái đi học như con trai, học liên tục, không bỏ học. 

- Xây dựng Quỹ khuyến học bình quân 10.000đ/ người. 

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. 

Mục đích của Quỹ khuyến học là để trợ giúp con em nghèo ngoan mà hiếu 

học trong bản, trong xã, trong dòng họ. Tặng thưởng cho học sinh có thành tích 

xuất sắc, trợ giúp thầy cô gặp khó khăn. 

Xã chủ trương vận động bà con người của bản, của xã, của dòng họ thoát ly 

công tác ở huyện, ở tỉnh hàng năm gửi tiền và quà về quê hương tặng cho Quỹ 

khuyến học. 

Mỗi gia đình nuôi thêm một con gà, trồng thêm một cây chuối (hoặc cây ăn 

quả) với ý thức thu hoạch ủng hộ quỹ, ngoài ra có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm để 

có vốn cho con ăn học. 

Việc trao giải thưởng khuyến học sẽ tổ chức vào tết Độc lập mồng 2-9 hàng 

năm hoặc tổ chức vào ngày hội "Nào Xồng" , "Gầu Tào" của người Mông. 

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 



 7 

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. 

Các Quyết định của Thủ tường, các Thông tư của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, của Ban Dân tộc… đã thể hiện rõ cơ chế chính sách 

cho xây dựng xã hội học tập những tổ chức triển khai thực hiện rất kém, thiếu 

kiểm tra đôn đốc, thiếu hướng dẫn cụ thể nên thực hiện không nghiêm, kém hiệu 

quả. Xin đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các Quyết định và các 

Thông tư trên. 

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. Đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải phát 

trên văn bản giấy tờ có vẻ chỉn chủ nhưng còn hình thức, chưa sát thực tế. Một 

số Quyết định, Thông tư của cấp trên còn nửa với, thiếu cụ thể, khó vận dụng, 

khó thực hiện. Cơ quan chức năng, quyền lực ở địa phương thì cứng nhắc… 

Thực tế trên đang là một trở ngại cho xây dựng xã hội học tập, trở ngại cho việc 

tạo điều kiện cho nhân dân ai cũng được học hành. 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. 

Chúng tôi hoan nghênh và tin tưởng Hội nghị Hội thảo lần này sẽ giúp cho 

việc xây dựng mô hình xã hội học tập ở cơ sở xã (phường, thị trấn) bớt khó 

khăn. Mong nhận được ý kiến góp ý của quí vị. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 


