
KHAI GIẢNG LỚP XÓA MÙ CHỮ 

TẠI BẢN PHÁ THÓNG, XÃ MƯỜNG VÀ HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA 

Thực hiện công tác phối hợp của Sở GD&ĐT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh và UBND huyện Sốp Cộp về việc phối hợp thực hiện công tác xóa mù 

chữ tại các xã khu vực Biên giới giai đoạn 2021-2025. 

 

Các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở GD&ĐT; Bộ CH Bộ đội Biên phòng dự Lễ Khai giảng 

Ngày 13 tháng 10 năm 2021 Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp đã phối hợp 

với Đồn Biên Phòng Nậm Lạnh và UBND xã Mường Và thực hiện Khai giảng lớp 

xóa mù chữ tại bản Phá Thóng, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp. 

Là lớp học xóa mù chữ đầu tiên của huyện Sốp Cộp do 61 học viên là người 

dân tộc Mông độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi tự nguyện xin tham gia học xóa mù chữ. 

Đặc biệt là Bản Phá Thóng xã Mường Và cách trung tâm xã 26km, đường đất hiểm 

trở, chưa có sóng điện thoại và chưa có điện lưới Quốc gia 

 Theo kế hoạch, lớp học sẽ thực hiện Giai đoạn I chương trình xóa mù chữ 

(lớp 1 đến lớp 3); giai đoạn II giáo dục sau biết chữ(chương trình học lớp 4 đến 

lớp 5).Giáo viên đứng lớp do cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phụ trách, đảm 

nhiệm và có trách nhiệm kèm cặp, giúp đỡ cho các học viên biết cách đọc, viết và 

tính những phép tính đơn giản để h  trợ trong việc mua bán, trồng trọt, chăn 

nuôi…; đọc và hiểu được những thông tin đơn giản, những  giao tiếp thông thường 

trong cuộc sống, .. thời gian học tập linh hoạt do học viên sắp xếp có thể sáng sớm 

hoặc buổi trưa, chiều tối vừa đảm bảo thời gian học tập vừa làm nương rãy của học 

viên. 

Trước đó, để mở được lớp xóa mù chữ huyện Sốp Cộp thật sự là vất vả, cán 

bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Nậm Lạnh; Phòng GD & ĐT huyện; Trường 

PTDTBTTT & THCS Nà Khoang phải đến từng nhà, vận động từng người nhưng 

lớp học cũng chỉ được vài người tham gia bởi những đối tượng mù chữ đều là trụ 

cột lao động chính của gia đình, hàng ngày chỉ biết lên nương, rẫy, ít tiếp xúc với 

xã hội bên ngoài nên sự hiểu biết về xã hội, nắm bắt các thông tin rất hạn chế. nhận 

thức về sự cần thiết trong việc biết chữ còn chưa đúng mức. 



Qua những đợt đi tuyên truyền BPDGPL của BĐBP tại bản, những thông tin 

tuyên truyền đem đến nhân dân không hiểu được nội dung vì không biết chữ, qua 

đó nhân dân tại bản Phá Thóng đã hiểu được sự thiệt thòi của người mù chữ, đề 

nghị trực tiếp tới cán bộ chiến sỹ Đồn BP Nậm Lạnh mở lớp tại bản và đề nghị cán 

bộ đồn BP Nậm Lạnh tham gia dạy thì sẽ đến lớp học… 

Với tinh thần tự giác của bà con nhân dân bản Phá Thóng, Lãnh đạo Sở 

GD&ĐT; UBND huyện; Bộ CHBĐBP tỉnh đã đến dự Khai giảng nhằm biểu 

dương khích lệ tinh thần tự giác xung phong tham gia học tập của bà con nhân dân 

bản Phá Thóng, xã Mường Và. Thông qua hoạt động này với mục đích tuyên 

truyền và nhân rộng mô hình đối với các bản tại xã Mường Và nói riêng và huyện 

Sốp Cộp nói chung. 

 

Đồng chí Đại tá Vũ Đức Tú - Phó Chính ủy BCH BĐ Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi Lễ 

Phát biểu tại buổi khai giảng đồng chí Đại tá Vũ Đức Tú- Phó Chính ủy 

BCH BĐ Biên phòng tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Chiến -Phó Giám đốc sở 

GD&ĐT; Đồng chí Tòng Thị Kiên-Phó CT UBND huyện, khẳng định, kết quả của 

chương trình phối hợp giữa ba cơ quan đã đạt được những hiệu quả rất thiết thực, 

đặc biệt là về công tác vận động quần chúng đã góp phần nâng cao nhận thức trong 

quần chúng nhân dân, nhận thức được rằng viêc học tập là thực sự cần thiết trong 

cuộc sống. Sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, tích cực, chủ động, sáng tạo của các 

bên đã tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận, 

tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội gắn với củng 

cố Quốc phòng – An ninh trên các xã Biên giới./. 

  

Tin bài tháng 10 

Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp 

Người thực hiện: Tòng Thị Quyên 

 


