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ABSTRACT
The Community Learning Center (CLC) is a community-based continuing
education institution established to meet the diverse learning needs of people
in the community. Piloted in 1997, up to now, there are 10,917 community
learning centers in communes/wards/towns in Vietnam. Rapidly developing
in quantity but the quality and effectiveness of CLCs do not meet the needs
of the people and the community, especially in the period of industrial
revolution 4.0. The main reason is due to the limited resources and activity
management of CLCs. This article researches and provides some solutions to
build the connection between higher education institutions and community
learning centers to improve the operational efficiency to meet the Industrial
Revolution 4.0.

1. Mở đầu
Đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế cần phải có nguồn
nhân lực chất lượng cao. Thông thường, nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo
dục đại học. Sau khi học xong, đáp ứng một số yêu cầu cụ thể của cơ sở giáo dục đại học, người học sẽ được cấp
bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất nhiều sinh viên sau khi kết thúc khóa học, nhận được bằng đại học
vẫn cần được đào tạo, bồi dưỡng bổ sung thì mới có thể tham gia thị trường lao động theo đúng ngành được đào tạo.
Theo Vietnam IT Nation (2020, tr 26), Việt Nam đang thiếu nhiều về số lượng và có đến 70% sinh viên tốt nghiệp
IT cần phải đào tạo bổ sung thì mới có thể đáp ứng công việc. Nguyên nhân là do chương trình đào tạo của các cơ
sở giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng được xây dựng chưa sát với thực tế hoặc luôn đi sau sự phát triển
của xã hội.
Thực tế hiện nay cho thấy, những người không thể hoặc không có điều kiện theo học tại các trường đại học nhưng
có nguyện vọng và có khả năng (có rất nhiều người không có nhu cầu lấy bằng) thì không thể tiếp cận các chương
trình đào tạo của trường đại học. Như vậy, họ sẽ gặp khó khăn trong nâng cao trình độ cũng như tham gia vào thị
trường lao động hiện đại. Cùng với đó, các trường đại học có đội ngũ giảng viên, chuyên gia khoa học có trình độ
cao nhưng cũng chưa tạo được ảnh hưởng to lớn đến xã hội, mà chủ yếu vẫn bó hẹp trong phạm vi các đối tượng là
sinh viên do cơ sở tuyển chọn hoặc một số ít người học các khóa bồi dưỡng theo chuyên đề do cơ sở đào tạo tổ chức.
Nhiều trường có thừa khả năng nhưng lại không thể mở rộng đối tượng người học một cách linh hoạt.
Như vậy, hiện đang có mâu thuẫn rất rõ về nhu cầu của người học đối với các trường đại học và khả năng đáp
ứng của cơ sở giáo dục đại học. Người học có nhu cầu về các nội dung, lĩnh vực của khoa học công nghệ tại cộng
đồng rất nhiều, các cơ sở giáo dục đại học có năng lực đáp ứng nhưng chưa thể kết nối được với nhau. Chương trình
đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học có hiệu quả chưa cao vì thiếu gắn kết với thực tế; trong khi đó, nhu cầu của
người học tại cộng đồng là nguồn thông tin quý giá cho việc điều chỉnh chương trình đào tạo lại chưa được thu thập
và xử lí thường xuyên. Nhiều kinh nghiệm, sáng kiến có ý nghĩa lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội được hình thành
trong cuộc sống hàng ngày tại cộng đồng mà các cơ sở giáo dục đại học đang cần tìm cách giải quyết nhưng chưa có
thông tin để có thể đúc rút, nâng cấp lên tầm vĩ mô hay cập nhật vào chương trình đào tạo.
Giải pháp để đạt được lợi ích cho cả các cơ sở giáo dục đại học và cộng đồng là xây dựng các kết nối bền vững.
Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là cơ sở giáo dục thường xuyên tại cộng đồng cấp xã, với chức năng của
mình (nếu được tổ chức tốt) có thể thực hiện rất hiệu quả công việc kết nối này.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng phát triển Trung tâm học tập cộng đồng
2.1.1. Khái niệm Trung tâm học tập cộng đồng
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Theo UNESCO (2013, tr 3): “TTHTCĐ là cơ sở giáo dục không chính quy của xã, phường, thị trấn, do cộng
đồng thành lập và quản lí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển cộng đồng thông qua
việc tạo cơ hội học tập suốt đời của người dân trong cộng đồng”. Theo Phạm Tất Dong (2014), TTHTCĐ là “Một
loại thiết chế giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường và thị trấn, Trung tâm học tập thật sự là
tổ chức giáo dục được đưa đến tận những người dân, đặc biệt là những lao động không có điều kiện tới trường chính
quy và những người nghèo, những người trong các nhóm yếu thế rất ít có cơ hội học tập”. Nguyễn Đức Minh và
cộng sự (2017, tr 30) cho rằng: “TTHTCĐ là một thiết chế xã hội do người dân trong cộng đồng của phường/xã
thành lập, quản lí nhằm tạo cơ hội cho tất cả các thành viên trong cộng đồng đều có thể tham gia học tập suốt đời
để nâng cao học vấn, phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống (vật chất và/hoặc tinh thần)”. Điều 44, Luật Giáo
dục năm 2019 khẳng định: TTHTCĐ là cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, TTHTCĐ là cơ sở giáo dục thường
xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo nhu cầu của người dân trong cộng đồng nhưng có sự
quản lí, hỗ trợ của Nhà nước như với các cơ sở giáo dục khác theo luật.
Như vậy, có thể hiểu TTHTCĐ là cơ sở giáo dục thường xuyên ở cấp xã/phường/thị trấn, do cộng đồng thành
lập với sự quản lí, hỗ trợ của Nhà nước để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân trong cộng đồng
nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho các cá nhân trong cộng đồng và phát triển bền vững
chung của cộng đồng.
2.1.2. Trung tâm học tập cộng đồng tại Việt Nam
- Phát triển các TTHTCĐ tại Việt Nam: Được sự giúp đỡ của UNESCO và với nhu cầu được tiếp cận học tập
của mọi người dân trong đơn vị hành chính cấp xã, TTHTCĐ đầu tiên đã được xây dựng tại xã Phú Linh, huyện Sóc
Sơn, Hà Nội năm 1997. Đây là mô hình phù hợp với điều kiện “vừa học, vừa làm” của người dân với đa số làm lao
động nông nghiệp và có trình độ còn thấp nên TTHTCĐ đã phát triển nhanh.
Theo các dữ liệu về Giáo dục thường xuyên của Bộ GD-ĐT năm 2018, Việt Nam có 11.019 TTHTCĐ và đến
năm 2019 chỉ còn 10.917 trung tâm (Bộ GD-ĐT, 2019). Nhìn vào dữ liệu sẽ thấy số TTHTCĐ đang giảm, nhưng
thực tế không phải vậy. Việt Nam đang thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, do đó các TTHTCĐ được thành
lập ở cấp xã cũng sáp nhập với nhau. Theo nguồn của Tổng cục Thống kê (2020), năm 2018 Việt Nam có 11.055
đơn vị hành chính cấp xã và đến 31/12/2019 chỉ còn 10.614 (1.712 phường, 605 thị trấn và 8.297 xã) nên chắc chắn
số lượng TTHTCĐ đến 2020 sẽ tiếp tục giảm. Sau hơn 20 năm hoạt động và phát triển, TTHTCĐ đã được đánh giá
là một mô hình phù hợp nhằm tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân ở cộng đồng. Với chức năng và đặc trưng
của TTHTCĐ tại Việt Nam, đây chính là các cơ sở để mọi người dân trong cộng đồng đều có cơ hội học tập nhằm
nâng cao tri thức, rèn luyện, phát triển kĩ năng thường xuyên, liên tục và suốt đời. Mặt khác, Nhà nước và cộng đồng
cũng có những cam kết hỗ trợ để xây dựng TTHTCĐ nhằm tạo điều kiện để mọi người dân trong cộng đồng có thể
được đáp ứng những nhu cầu học tập đa dạng của họ.
Phát triển nhanh về số lượng là mô hình được đánh giá cao, nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ
thời gian qua còn rất nhiều hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, xây dựng xã hội học tập và
đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Các hạn chế này đã được Bùi Trọng Trâm (2015) đưa ra trong nghiên cứu về:
“Quản lí phát triển TTHTCĐ theo định hướng xã hội học tập”; Lê Thị Phương Hồng (2017) trong nghiên cứu về:
“Phát triển TTHTCĐ vùng Đồng bằng sông Hồng trong những năm đầu xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam”;
Nguyễn Văn Tuấn (2018) trong: “Quản lí phát triển bền vững TTHTCĐ góp phần xây dựng xã hội học tập ở Đồng
bằng sông Cửu Long” và của Nguyễn Lê Vân Dung (2019) trong nghiên cứu về: “Phát triển đội ngũ cán bộ quản
lí TTHTCĐ”.
Theo báo cáo sơ bộ khảo sát thực trạng hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ của đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nhà trường mới và đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT ở Việt Nam”, hiện nay tại Việt Nam chỉ một số ít (khoảng 30%) các TTHTCĐ hoạt
động có hiệu quả; trong đó rất ít TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả cao (khoảng 5%). Đa số TTHTCĐ hoạt động chưa
hiệu quả và một số TTHTCĐ chưa hoạt động gì, thậm chí người dân một số địa phương không hề biết đến sự tồn tại
của TTHTCĐ.
- Đặc điểm hoạt động cơ bản của các TTHTCĐ tại Việt Nam: Khác với các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc Trung
tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, toàn bộ nhân sự của
TTHTCĐ như: Ban quản lí và giáo viên/hướng dẫn viên, cộng tác viên… đều là những người tham gia tự nguyện và
không được hưởng lương của Nhà nước. Điều 11 trong Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã/phường/thị
trấn quy định: “1. Không bố trí biên chế theo chế độ công chức, viên chức ở các TTHTCĐ; 2. Cán bộ TTHTCĐ
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được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm… Các cán bộ này được hưởng phụ cấp từ kinh phí hỗ trợ của Nhà nước” (Bộ
GD-ĐT, 2008). Đây là quy định, tuy nhiên cũng tùy vào những hoàn cảnh, điều kiện nhất định, những người tham
gia vào hoạt động này có thể được hưởng kinh phí hỗ trợ, nhưng cũng rất hạn chế. Hiện nay, người dạy tại TTHTCĐ
cũng đa dạng, người biết dạy cho người chưa biết nên ai cũng có thể sẽ là giảng viên trong lĩnh vực là thế mạnh của
mình, đồng thời cũng có thể là học viên khi cần tìm hiểu, học hỏi về lĩnh vực khác.
Các chương trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo nghề nghiệp của TTHTCĐ rất mềm dẻo, đa dạng, hoàn toàn phụ
thuộc vào nhu cầu của những người dân tại địa phương và khả năng đáp ứng của TTHTCĐ. Việc dạy học tại
TTHTCĐ về nguyên tắc sẽ được thực hiện theo phương châm “cần gì học nấy”. Thời gian hoạt động của TTHTCĐ
rất mềm dẻo, phụ thuộc vào sự thống nhất của Ban quản lí, giảng viên và học viên. Nghĩa là không có giới hạn cố
định về thời lượng hay thời gian biểu trong ngày. Một buổi học, trao đổi có thể dài vài giờ hoặc chỉ một vài phút; có
thể tổ chức buổi sáng, buổi chiều, buổi tối hoặc tranh thủ cả buổi trưa.
Cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho TTHTCĐ cũng đều do nhân dân đóng góp hoặc vận động sự hỗ trợ
từ các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Trụ sở của TTHTCĐ thường được mượn hoặc thuê của Hội đồng (UBND)
địa phương, nhà văn hóa, các cơ sở hoạt động xã hội khác, tại nhà một người dân hoặc trong các trường học. Các lớp
học tổ chức rất đa dạng: có thể tại nhà văn hóa, thư viện, hội trường UBND hoặc trong các lớp học của trường phổ
thông hoặc ngay tại hiện trường (trong xưởng, ngoài đồng, ruộng, ao, hồ…). Tài liệu dạy học và sách được sử dụng
tại TTHTCĐ cũng rất đa dạng, phụ thuộc vào nhu cầu của người học và khả năng có sẵn của người dạy hoặc của
TTHTCĐ. Điều quan trọng là làm sao các tài liệu đó có thể đáp ứng được nhu cầu hiểu biết, học tập của người dân
và mang lại niềm vui, hiệu quả lao động, sản xuất cho họ.
TTHTCĐ không cấp chứng chỉ hoặc bằng cho người học, nhưng dựa trên những gì được học tại đây, nếu có
nhu cầu về giấy chứng nhận hoặc bằng thì người học có thể liên hệ với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên,
các cơ sở GD-ĐT có chức năng cấp bằng để tham gia thi, đánh giá. Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo quy định,
họ có thể được nhận bằng hoặc chứng chỉ hay giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Kinh phí dành cho các hoạt
động của TTHTCĐ có thể đến từ các nguồn khác nhau, như: hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương hay do các cá
nhân, tổ chức quan tâm tài trợ hoặc do thực hiện các dịch vụ GD-ĐT, chuyển giao công nghệ, do đóng góp của
người dân tại cộng đồng.
2.2. Một số giải pháp gợi ý nhằm kết nối giữa Trung tâm học tập cộng đồng với các cơ sở giáo dục đại học
TTHTCĐ là nơi thu thập nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng, truyền tải thông tin mới từ xã hội đến
cộng đồng và tìm các kênh, nguồn để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng.
Khi mỗi người dân trong cộng đồng đạt được lợi ích trong tham gia học tập thì lợi ích của cả cộng đồng cũng sẽ được
tăng cao. Hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ sẽ càng cao khi lợi ích của các cá nhân và cộng đồng đạt được ở mức
cao khi biết tận dụng những nguồn lực sẵn có của xã hội với chi phí thấp nhất. Theo Stuart S. Nagel (2002, tr 142)
thì: “Lợi ích (Benefits - B) được coi là những điều xã hội và/hoặc các nhà lãnh đạo của xã hội đó mong muốn. Chi
phí (Costs - C) là những điều bị coi là không mong muốn. Lợi ích và chi phí có thể tính đến những hiệu ứng tiền tệ
hoặc phi tiền tệ. Lợi ích ròng của tổ chức sẽ cao hơn khi đạt kết quả mong muốn với chi phí thấp hơn”.
Về bản chất, TTHTCĐ là cơ sở giáo dục thường xuyên tại cấp xã và hoạt động theo cơ chế đặc biệt. Đây là nơi
duy nhất có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng, hướng tới đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người
dân. Ngoài TTHTCĐ, không một cơ sở giáo dục chính quy hoặc thường xuyên nào có chức năng tương tự. Các cơ
sở giáo dục khác (cả công lập và tư thục) đều thực hiện giáo dục dựa trên chương trình được biên soạn theo quy định
được đăng kí hoặc phê duyệt trước khi thực hiện và tập trung vào một hay một vài lĩnh vực cụ thể. Trong khi đó,
TTHTCĐ hướng tới đáp ứng nhu cầu của mọi người dân, không phân biệt giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn… hay
lĩnh vực tri thức. Như vậy, vấn đề đặt ra là làm cách nào để TTHTCĐ có thể làm được điều này.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học tại cộng đồng, bên cạnh những hoạt động truyền thống vẫn đang duy
trì thực hiện có giáo viên/cán bộ trực tiếp hướng dẫn tại các địa điểm (lớp học, hội trường, nhà văn hóa, xưởng sản
xuất, trên đồng rộng…), trong cộng đồng như: giáo dục xóa mù chữ, tổ chức các khóa học ngắn hạn (dạy nghề, hoạt
động văn hóa, nghệ thuật…), các chuyên đề (giáo dục pháp luật, an ninh, bảo vệ môi trường, sức khỏe…), thì
TTHTCĐ cần đổi mới cách thức hoạt động trong thời đại của Cách mạng công nghiệp 4.0. Điểm mấu chốt của sự
thay đổi là sử dụng công nghệ mới cùng hệ thống Internet. Với công nghệ này, việc tổ chức trao đổi thông tin (các
lớp học) sẽ không bị phụ thuộc vào thời gian, không gian và địa điểm. Nguồn thông tin không bị bó hẹp trong thư
viện truyền thống. Người dạy và người học có thể tham gia các hoạt động giáo dục, dạy học theo nhu cầu mà không
bị bó hẹp bởi các chương trình đã được phê duyệt trước… Người học có thể tìm được địa chỉ giáo dục có chất lượng
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theo nhu cầu và người dạy thì tìm được nơi để truyền đạt tri thức đúng địa chỉ. Kết nối cộng đồng và các cơ sở
giáo dục đại học thông qua TTHTCĐ với sự trợ giúp của Internet chính là giải pháp cho các mục tiêu tưởng như
không thể này. Để hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng nêu trên, chúng ta cần thực hiện đồng bộ một số giải
pháp chính sau:
2.2.1. Sử dụng không gian mạng
Hiện nay, mạng Internet đã bao phủ hầu hết các địa phương trong toàn quốc. Với các phương tiện thông tin phổ
biến hiện có, việc kết nối giữa các cá nhân, các cá nhân với tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đã dễ dàng hơn
rất nhiều; việc thu thập, tìm kiếm, tổng hợp thông tin qua mạng Internet có thể thực hiện rất nhanh. Vì vậy, xác định
nhu cầu của người dân và tìm nguồn đáp ứng sẽ đơn giản hơn khi sử dụng mạng Internet. Không gian mạng cũng
làm thay đổi quan niệm về lớp học truyền thống, người học có thể ở bất kì địa điểm nào nếu có mạng Internet đều
có thể dễ dàng tìm hiểu, đăng kí để tham gia học các “lớp học ảo” theo nhu cầu học tập của mình. Tại các lớp học
này, người học vẫn có thể tương tác, trao đổi với người dạy và các bạn học khác như trong lớp học truyền thống.
Tận dụng thế mạnh này của không gian mạng, TTHTCĐ sau khi thu thập nhu cầu học tập của người dân có
thể hỗ trợ họ tham gia học từ xa những khóa học đang có theo nhu cầu hoặc tìm nguồn để đặt hàng các chuyên
gia của những cơ sở giáo dục đại học để đáp ứng nhu cầu học của người dân cho các vấn đề có tính đặc thù. Xây
dựng các kênh thu thập nhu cầu của người dân từ các TTHTCĐ và chuyển đến các cơ sở giáo dục đại học, đào
tạo nghề. Dựa vào đó, những cơ sở này xây dựng các chương trình dạy học đáp ứng được cả nhu cầu của số ít cá
nhân trong toàn quốc.
2.2.2. Phát triển nguồn học liệu, tài nguyên giáo dục “mở” của các cơ sở giáo dục đại học
Các cơ sở giáo dục đại học là nơi tập hợp các chuyên gia có trình độ cao của các lĩnh vực khoa học khác nhau.
Tri thức của nhân loại phần lớn cũng được “tích tụ” tại các cơ sở giáo dục đại học. Tri thức là thứ càng cho nhiều
người có nhu cầu thì xã hội, cộng đồng càng phát triển phồn vinh và bền vững hơn. Vì vậy, để xã hội phát triển
nhanh, bền vững thì cần truyền tri thức đến cho càng nhiều người càng tốt. Để nguồn tri thức khổng lồ này được phổ
cập một cách rộng rãi thì cần có cơ chế cho xây dựng và sử dụng nguồn học liệu, tài nguyên giáo dục “mở”. Các
TTHTCĐ có thể tìm kiếm từ nguồn học liệu, tài nguyên giáo dục mở để lấy thông tin, đáp ứng nhu cầu học tập của
mọi người.
2.2.3. Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng như “địa điểm thực hành” của các cơ sở giáo dục đại học
Kết quả đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học là nhân lực có trình độ cao để làm ra sản phẩm phục vụ cho đời
sống của người dân trong các cộng đồng. Giá trị của các sản phẩm do đào tạo và sản phẩm gián tiếp sau đó chỉ được
khẳng định trong đời sống xã hội. Vì vậy, trong quá trình đào tạo, đa số các ngành nghề, lĩnh vực nếu có giai đoạn
để chuyên gia và sinh viên cùng có cơ hội tìm hiểu và ứng dụng thử các sản phẩm học tập, nghiên cứu trong thực
tiễn chắc chắn sẽ giúp cho hiệu quả đào tạo được nâng cao hơn. Với sự liên kết này, những tri thức mới, hiện đại sẽ
nhanh chóng được chuyển từ cơ sở giáo dục đại học đến người dân trong cộng đồng giúp cộng đồng phát triển. Mặt
khác, trong cộng đồng luôn có sẵn nhiều giải pháp có giá trị thực tiễn cao mà chuyên gia và sinh viên của các cơ sở
giáo dục đại học có khi vẫn đang tìm kiếm.
3. Kết luận
Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. TTHTCĐ là cơ sở giáo dục thường xuyên tại
cấp xã có chức năng đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi người. Trong giai đoạn phát triển nhanh của khoa
học, công nghệ thì điều đó sẽ không thể thực hiện theo tư duy và cách làm truyền thống. Giải pháp trong giai đoạn
phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 là cần thực hiện liên kết với các cơ sở giáo dục đại học. TTHTCĐ sẽ
“đóng vai” thu thập và khơi gợi nhu cầu học tập của mọi người trong cộng đồng; tổ chức đáp ứng hoặc hỗ trợ các cá
nhân trong cộng đồng các nguồn có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho họ. TTHTCĐ cũng là nơi đánh giá sản phẩm
đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học; cung cấp các giải pháp, thông tin từ thực tiễn cho các cơ sở giáo dục đại học.
Các cơ sở giáo dục đại học xây dựng các nguồn học liệu, tài nguyên giáo dục “mở” để có thể cung cấp rộng rãi cho
cộng đồng và cung cấp chuyên gia xây dựng các chương trình, cùng với TTHTCĐ tổ chức các khóa học đáp ứng
nhu cầu học tập của mọi người dân. Với sự liên kết được thiết lập chặt chẽ, cả TTHTCĐ và cơ sở giáo dục đại học
đều có thêm lợi ích và đóng góp chung cho sự phát triển bền vững của đất nước.
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Lời cảm ơn: Bài báo là sản phẩm của đề tài nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm
học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, xây dựng nhà trường mới và đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục, đào tạo ở Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.
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