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Họ và tên: Trần Thị Âu 

Đơn vị công tác: Hội LHPN huyện Anh Sơn 

Chức vụ: Chủ tịch 

Tel: 0986278827 và 0944298827 

E-mail: haiaupnas@gmail.com 

 

Tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội:  

Trường hợp điển hình tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

  

 

Anh Sơn là một huyện miền núi thuộc miền Tây Nghệ An, trải dọc theo đôi 

bờ sông Lam và Quốc lộ 7. Cách thành phố Vinh 100 km về phía Tây, được thành 

lập từ tháng 4 năm 1963, tách ra từ huyện lớn Anh Sơn theo Quyết định số 32/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 4 năm 1963 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Huyện có 21 xã, 

thị trấn. Nhân dân Anh Sơn cần cù, ham học, có truyền thống cách mạng, là huyện 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  

Chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ điển hình về thay đổi mối quan hệ giữa các ban, 

ngành, đoàn thể hướng tới phối kết hợp tốt hơn nữa để hỗ trợ giáo dục, thông qua 

mô hình CLB “Giáo dục và Đời sống” tại huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An. Đây là 

sáng kiến của Hội LHPN tỉnh Nghệ An với sự hỗ trợ của WOB Việt Nam về nhiều 

mặt, nhằm thay đổi mối quan hệ giữa các ban, ngành, đoàn thể hướng tới phối kết 

hợp tốt hơn nữa để hỗ trợ giáo dục. Là người đã từng công tác nhiều năm trong 

ngành giáo dục, từng là Giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách Đội, cán bộ Lãnh 

đạo quản lý, bản thân tôi nhận thức rất sâu sắc về vai trò của xã hội đối với giáo dục, 

để có được một sản phẩm giáo dục tốt, nếu chỉ có sự nỗ lực của Nhà trường thôi là 

chưa đủ, mà rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt của xã hội. Chính vì 

thế khi có sự hỗ trợ của WOB Việt Nam, chúng tôi đã thực sự đầu tư, quan tâm triển 

khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục trên địa bàn. 

Trước khi các câu lạc bộ“Giáo dục và Đời sống”đi vào hoạt động, Hội LHPN 

đã tham mưu cho UBND các xã thành lập Ban hỗ trợ giáo dục do Chủ tịch UBND 

xã làm Trưởng ban và thành viên của ban là: đại diện Hội LHPN, MTTQ, Hội 

Khuyến học, Đoàn thanh niên, Hiệu trưởng các trường học…Với vai trò điều phối 

các ban ngành trong việc hỗ trợ giáo dục, Ban hỗ trợ giáo dục các xã đã luôn đồng 

hành với Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Giáo dục và Đời sống” trực tiếp hỗ trợ kinh phí 

hoạt động, công tác tổ chức của CLB và nội dung sinh hoạt…, kịp thời giúp BCN 

các CLB tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thường xuyên triển khai các hoạt 

động sao cho có hiệu quả.  

Nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo, các lớp tập huấn với sự tham gia của 

nhiều thành phần như: Cán bộ Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Khuyến 

học, Phòng Giáo dục-Đào tạo, lãnh đạo UBND xã, các Ban, ngành, đoàn thể cấp xã, 
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Lãnh đạo quản lý các trường học…Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng theo từng giai đoạn học tập của học sinh, tuyên truyền để nâng 

cao hiểu biết về giáo dục của các Ban, Ngành, Đoàn thể, tạo ra sự thay đổi về nhận 

thức của cả xã hội đối với giáo dục, từ đó có hành động để hỗ trợ giáo dục một cách 

có hiệu quả. Thông qua hoạt động của 21 Câu lạc bộ “Giáo dục và Đời sống” trên 

địa bàn toàn huyện. Với mục đích: Tạo cơ hội cho cha mẹ học sinh, được tiếp cận 

với các nguồn thông tin, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc giáo dục trẻ vị 

thành niên, để hỗ trợ con em học tập tích cực và phát triển nhân cách toàn diện. 

Nâng cao năng lực của Hội LHPN trong việc tuyên truyền, vận động cộng đồng 

tham gia vào công tác giáo dục nói chung và hỗ trợ nhà trường trong thực hiện dạy 

và học tích cực. Đặc biệt là tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và 

cộng đồng trong việc hỗ trợ giáo dục nhằm thay đổi mối quan hệ giữa các ban, 

ngành, đoàn thể hướng tới phối kết hợp tốt hơn nữa để hỗ trợ giáo dục …  

Kết quả tham gia hỗ trợ giáo dục của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn 

huyện Anh Sơn điển hình cụ thể như sau: 

Đó là việc tuyên truyền, vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc 

đảm bảo “3 đủ- 1 có” cho học sinh, đã rà soát các em có hoàn cảnh khó khăn và khó 

khăn đặc biệt để lên kế hoạch phối hợp với nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể 

giúp đỡ, đảm bảo 100% học sinh trong toàn huyện “ Đủ ăn- đủ mặc - đủ sách vở’’ và 

có góc học tập; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn các chuyên đề sinh hoạt câu 

lạc bộ, bồi dưỡng kỹ năng điều hành sinh hoạt cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ “Giáo 

dục và Đời sống”. Tổ chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ cung cấp kiến thức, nâng 

cao hiểu biết cho các bà mẹ nhằm giúp họ trong việc giáo dục con... của Hội Liên 

hiệp phụ nữ. 

Đó là các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Các hoạt động 

“Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh: Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng cho 

thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Tổ chức hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Chăm sóc 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo... Tổ chức giúp đỡ trẻ 

em bỏ học, có nguy cơ bỏ học được trở lại trường tham gia học tập. Tham gia vận 

động, giúp đỡ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đến trường; bổ túc văn hóa, bồi 

dưỡng kiến thức. Vận động kinh phí, nguồn lực xây dựng các quỹ học bổng dành 

cho học sinh, có hoàn cảnh khó khăn. 
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Đó là việc đẩy mạnh các hình thức khuyến học và xây dựng quỹ khuyến học,  

thông qua các phong trào thi đua “Tết khuyến học Anh Sơn”; “Gia đình hiếu học”; 

“Dòng họ hiếu học”; “Cộng đồng khuyến học” của Hội khuyến học huyện; hàng 

năm xây dựng được nguồn quỹ khuyến học, năm cao nhất lên tới gần 2 tỷ đồng, 

nguồn quỹ khuyến học này Hội khuyến học các cấp, các cơ quan, đoàn thể, dòng 

họ… đã tặng phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho các Nhà trường, các em 

học sinh và tặng học bổng cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hoặc 

các học sinh con gia đình chính sách khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn 

toàn huyện, kịp thời giúp đỡ các gia đình, các em học sinh vượt qua khó khăn để tiếp 

tục học tập tốt.  

Đó là việc tích cực đánh trống học bài hưởng ứng phong trào “Tiếng trống 

học bài” của Hội người cao tuổi các thôn, khối, bản. 

Đó là việc vận động các phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân tích cực 

đóng góp tiền, của, ngày công để xây dựng cơ sở vật chất cho các Trường học của 

Hội phụ huynh các trường học… 

Việc quan tâm tạo điều kiện đưa trò chơi dân gian, tiếng hát dân ca vào trường 

học  của ngành Văn hóa; Việc phổ biến cho học sinh nắm luật An toàn giao thông, 

giúp các em  có ý thức hơn khi tham gia giao thông của Ngành Công An… 

Phát huy vai trò của ban hỗ trợ giáo dục, thông qua hoạt động của các câu lạc 

bộ “Giáo dục và Đời sống” sự phối hợp giữa các ban ngành trong việc hỗ trợ giáo 

dục ngày càng hiệu quả hơn, tăng cường được mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường 

và cộng đồng. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện một cách 

rõ nét. Công tác Giáo dục - Đào tạo của huyện nhà ngày càng được quan tâm, củng 

cố và phát triển, chất lượng giáo dục không ngừng đi lên. Là một huyện được xếp 

vào tốp đầu của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An, xếp thứ 5/20 huyện, thành, thị trong 

toàn tỉnh. 

 Cụ thể qua một số số liệu cơ bản nổi bật như sau: 

 

Năm học  

 

Tổng 

số HS 

toàn 

huyện 

Số HS 

học lực 

khá, giỏi 

Số HS hạnh 

kiểm tốt 

Số HS 

giỏi 

huyện, 

tỉnh 

Số HS bỏ 

học 

Tỷ lệ TN  

2008-2009 22160 7014 15928 2674 248 

 

95.6% 

2012-2013 21750 8207 16073 3015 103 99.8% 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được hiện nay trên địa bàn huyện nhà vẫn còn 

nhiều khó khăn, thách thức, một số tồn tại chủ yếu trong việc tăng cường mối quan 

hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng, của ngành giáo dục đó là: 

- Việc Phối hợp quản lý, kiểm tra giáo viên, học sinh ở một số trường chưa 

chặt chẽ dẫn đến tình trạng có không ít học sinh vi phạm đạo đức và một số giáo 

viên thiếu gương mẫu trong lối sống.  

- Một số cha mẹ học sinh vẫn còn có biểu hiện ỷ lại nhà trường và thầy cô 

giáo nên thiếu kiểm tra, giám sát việc học tập và sinh hoạt thường ngày của con em 

mình.  

- Cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

Kiến nghị đề xuất: VVOB tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Anh Sơn thông qua 

các các chương trình trong thời gian tới. 

Tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự 

nỗ lực của Ngành giáo dục và sự quan tâm hỗ trợ của các Ban, ngành, đoàn thể, sự 

hỗ trợ của VVOB, Ngành giáo dục Anh Sơn sẽ tiếp tục có những bước tiến vững 

chắc hơn trong những năm tiếp theo./. 
  

 
 

 

 

  


