
TRUNG TÂM GDTX HUYỆN SÔNG MÃ VÀ UBND XÃ MƯỜNG CAI, 

HUYỆN SÔNG MÃ GẶP MẶT VÀ LÀM VIỆC 

Năm học 2021-2022, Trung tâm GDTX Sông Mã có 16 lớp với 747 học 

viên. Về địa bàn, học viên của Trung tâm có hộ khẩu tại tất cả 19 xã, thị trấn của 

huyện Sông Mã. 

 Ngay từ đầu năm học, Trung tâm đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội trong quản lý học viên thông qua các buổi họp phụ 

huynh, qua các trang mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên 

truyền tới học viên về các vấn đề an ninh trật tự; an toàn giao thông; cách phòng, 

chống dịch Covid-19; tác hại của Ma túy, thuốc lá; phối hợp với xã, thị trấn 

trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của học viên và phụ huynh. 

 Ngày 02/11/2021, UBND xã Mường Cai, huyện Sông Mã đã phối hợp với 

Trung tâm GDTX Sông Mã tổ chức gặp mặt 32 học viên đang học tập tại Trung 

tâm là con em sinh sống tại xã Mường Cai. 

 

(Đồng chí Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu) 

 Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Sộng Bả Nênh - Bí thư Đảng ủy xã 

Mường Cai, đồng chí Quàng Đình Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

xã Mường Cai, đồng chí Quách Văn Dưng - Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng 

Mường Cai, các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể của xã và Ban Giám đốc, 

GVCN các lớp. 

 Tại buổi gặp mặt, hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất đưa ra những giải 

pháp để cùng phối hợp quản lý, hỗ trợ học viên trong thời gian học tập tại Trung 



tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Hoan - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm cũng đã 

thông qua tình hình học tập của học viên của xã, tình hình cơ sở vật chất, đội 

ngũ, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin về 

các chương trình học tập tại Trung tâm, đặc biệt là chương trình phối hợp với 

các trường Trung cấp, Cao đẳng để tổ chức các lớp Trung cấp cho học viên, đảm 

bảo cho học viên khi tốt nghiệp có cả bằng văn hóa và bằng Trung cấp, các chế 

độ mà các em được hưởng khi tham gia học tập. Đồng chí cũng kiến nghị với xã 

tiếp tục duy trì công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ học viên, nắm bắt tình hình tư 

tưởng của nhân dân, đặc biệt là học viên đang học tại Trung tâm. 

 

(Đồng chí Quàng Đình Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Cai) 

Đồng chí Quàng Đình Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Mường Cai đã khái quát một số nét về truyền thống tốt đẹp, văn hóa, địa bàn và 

dân cư của xã, đồng chí đã động viên học viên yên tâm học tập, tu dưỡng để sau 

này về cống hiến cho xã. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các em học viên cần 

chấp hành nghiêm nội quy, nề nếp của Trung tâm, chấp hành tốt pháp luật về ma 

túy, về hôn nhân gia đình, về an toàn giao thông,… Thay mặt Đảng ủy, UBND 

xã Mường Cai, đồng chí cũng đề xuất với Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác 

phối hợp với xã, với gia đình bằng nhiều hình thức, đề nghị Trung tâm tiếp tục 

tổ chức các hoạt động thu hút học viên tích cực tham gia học tập.,  

 Cũng trong buổi gặp mặt, các em học viên được nghe những lời tâm sự, 

chia sẻ cách học tập và quyết tâm vượt khó của các đồng chí Sộng Bả Nênh - Bí 

thư Đảng ủy nguyên là học viên của Trung tâm GDTX Sông Mã, đồng chí  

Quách Văn Dưng - Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Mường Cai. 



 

(Đồng chí Quách Văn Dưng - Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Mường Cai) 

 Kết thúc buổi gặp mặt, chúng tôi nhận thấy trong ánh mắt của các em học 

viên có sự tự hào, lòng quyết tâm, lời cảm ơn vì sự quan tâm của lãnh đạo xã, 

Ban giám đốc Trung tâm đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này./. 

 

(Đồng chí Sộng Bả Nênh - Bí thư Đảng ủy xã Mường Cai phát biểu) 



 


