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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về 

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC);  

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy 

trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC;  

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 09/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch thực hiện công tác 

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023;  

Thực hiện kế hoạch số 3727/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện Bảo Lâm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC 

huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021 – 2025;  

Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Bảo Lâm xây dựng kế 

hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, duy trì và nâng cao kết quả 

PCGD, XMC; củng cố vững chắc kết quả phổ cập đối với những những xã, thị 

trấn đã đạt chuẩn, nâng dần mức độ đạt chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng 

các điều kiện bảo đảm PCGD, XMC. 

2. Công tác kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC đảm bảo nghiêm 

túc, khách quan, chính xác đúng quy định, thống nhất giữa số liệu thực tế với số 

liệu trên Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC. 

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN PCGD, XMC NĂM 2023 

1. Đối với Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non trên 
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địa bàn các xã, thị trấn. 

- Chuẩn bị các điều kiện thực hiện PCGD mầm non cho trẻ mẫu giáo. 

2. Đối với phổ cập Giáo dục tiểu học 

Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. Trong đó 

tiếp tục duy trì, giữ vững 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

mức độ 3; duy trì trẻ đi học đúng độ tuổi đạt 99% trở lên, tỷ lệ trẻ 11- 14 tuổi 

hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 94%. 

3. Đối với phổ cập giáo dục THCS 

Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 1. Tiếp tục duy trì nâng 

cao kết quả PCGD THCS đã đạt được của năm 2022, duy trì và giữ vững các xã, 

thị trấn đạt mức độ 2, mức độ 3.  

Nâng cao chất lượng PCGD THCS của các xã Thạch Lâm, Đức Hạnh, 

Thái Sơn. Trong đó xã Thạch Lâm và Đức Hạnh phấn đấu tỉ lệ thanh thiếu niên 

15-18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt từ 75% trở lên; xã Thái Sơn phấn đấu 

đến hết năm 2023 đạt chuẩn mức độ 2. Cụ thể: 

 

TT Đơn vị xã, thị trấn 

Xã, thị trấn đạt chuẩn 

các mức độ 1, mức độ 2, 

mức độ 3 năm 2022 

Xã, thị trấn đạt chuẩn các 

mức độ 1, mức độ 2, mức 

độ 3 năm 2023 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3 

1 Thị trấn Pác Miầu  x   x  

2 Xã Mông Ân  x   x  

3 Xã Đức Hạnh x   x   

4 Xã Lý Bôn  x   x  

5 Xã Vĩnh Quang   x   x 

6 Xã Vĩnh Phong   x   x 

7 Xã Nam Cao  x   x  

8 Xã Nam Quang   x   x 

9 Xã Quảng Lâm  x   x  

10 Xã Thạch Lâm x   x   

11 Xã Thái Học   x   x 

12 Xã Thái Sơn x    x  

13 Xã Yên Thổ   x   x 
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4. Đối với phổ cập xóa mù chữ 

- Tổ chức triển khai duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

XMC theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; đặc biệt quan tâm, có giải 

pháp hỗ trợ XMC cho người dân độ tuổi từ 15 - 60 tuổi. 

- Phối hợp chỉ đạo mở lớp Xóa mù chữ, Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 

ở các xã Mông Ân, Vĩnh Quang, Quảng Lâm, Thạch Lâm, Yên Thổ, Đức Hạnh. 

- Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập xoá mù chữ mức độ 1. Tiếp tục duy trì 

và giữ vững các xã, thị trấn đạt mức độ 2. Phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm 

01 xã đạt chuẩn mức độ 2. Cụ thể: 

TT Đơn vị xã, thị trấn 

Xã, thị trấn đạt chuẩn 

các mức độ 1, mức độ 2 

năm 2021 

Xã, thị trấn đạt chuẩn 

các mức độ 1, mức độ 2 

năm 2022 

Mức 1 Mức 2 Mức 1 Mức 2 

1 Thị trấn Pác Miầu  x  x 

2 Xã Mông Ân x  x  

3 Xã Đức Hạnh  x  x 

4 Xã Lý Bôn  x  x 

5 Xã Vĩnh Quang x   x 

6 Xã Vĩnh Phong  x  x 

7 Xã Nam Cao  x  x 

8 Xã Nam Quang  x  x 

9 Xã Quảng Lâm  x  x 

10 Xã Thạch Lâm  x  x 

11 Xã Thái Học  x  x 

12 Xã Thái Sơn  x  x 

13 Xã Yên Thổ  x  x 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về PCGD, XMC 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về PCGD, XMC nhằm nâng cao nhận thức 

và chuyển biến hành động trong các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, 
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gia đình và xã hội về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác 

PCGD, XMC trong giai đoạn hiện nay đối với việc phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng 

xã hội với Ngành GD&ĐT để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCGD, XMC 

trên địa bàn huyện. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCGD, XMC trên địa bàn, 

giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện công tác 

PCGD, XMC.  

2. Duy trì kết quả PCGD, XMC đã đạt được, đổi mới công tác quản 

lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp 

- Căn cứ kết quả điều tra năm 2022, tiếp tục huy động các đối tượng diện 

PCGD, XMC ra lớp; tổ chức các lớp học xóa mù chữ (lớp 1, 2, 3), các lớp học 

giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5), vận động các đối tượng thuộc diện 

2 mù chữ trên địa bàn tham gia lớp học xoá mù chữ nhằm củng cố bền vững kết 

quả chống mù chữ, hạn chế mù chữ trở lại; 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 

2018; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo; sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học 

hiện có, đẩy mạnh việc tự làm thiết bị dạy học; tăng cường phụ đạo, giúp đỡ học 

sinh chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình; tổ chức đa dạng, phù hợp và hiệu 

quả các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; tăng cường giáo dục đạo 

đức, lối sống, kỹ năng sống.  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh, 

vận động học sinh bỏ học ra lớp, học sinh hoàn thành chương trình cấp học tham 

gia học tập ở cấp học tiếp theo, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh; đẩy 

mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ 

thông. Duy trì, nâng cao chất lượng PCGD các cấp. 

+ Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận 

thức về quan điểm đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước cho nhân dân hiểu 

thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt giữa 

ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà 

trường. 

+ Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với trưởng thôn, xóm để tuyên 

tuyền giáo dục và vận động, động viên học sinh đi học. 
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+ Quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khó khăn để hỗ trợ về vật 

chất và tinh thần. Thành lập ban vận động trong nhà trường để thường trực, nếu 

có học sinh nghỉ học thì kịp thời vận động trở lại lớp. 

+ Tăng cường chỉ đạo công tác giảng dạy sát với nội dung chương trình, 

đặc biệt là chương trình giảng dạy vùng miền để phù hợp với đối tượng học 

sinh, đảm bảo các tiết dạy học giáo dục hướng nghiệp cho học sinh để thực hiện 

tốt việc định hướng phân luồng sau khi tốt nghiệp THCS. Yêu cầu Giáo viên khi 

lên lớp quan tâm tới đối tượng học sinh có học lực yếu kém, hỏi những câu hỏi 

phù hợp, cho điểm, khuyến khích, động viên tinh thần học tập để các em cố 

gắng vươn lên trong học tập. 

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, vai trò của các tổ chức mặt trận đoàn thể 

trong công tác tuyên truyền vận động và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục địa 

phương. 

+ Đẩy mạnh phát triển hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tổ 

chức các hoạt động giáo dục dưới mọi hình thức để huy động tối đa trẻ em trong 

độ tuổi được học tập. 

- Tăng cường các giải pháp hỗ trợ XMC cho người dân độ tuổi từ 15 - 60 

tuổi thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã- hội đặc 

biệt khó khăn, biên giới… 

+ Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các 

cơ quan, tổ chức, đoàn thể với ngành Giáo dục trong triển khai công tác XMC.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người 

dân về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia 

đình và cộng đồng; phát huy vai trò nòng cốt của Người có uy tín trong đồng 

bào DTTS để tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ đi học XMC. 

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát người mù chữ, 

người tái mù chữ trên địa bàn, ưu tiên hình thức khảo sát bằng cách kiểm tra khả 

năng đọc viết, tính toán của người dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn của các 

học viên để có các giải pháp phù hợp trong việc vận động người mù chữ ra lớp 

và duy trì sĩ số. 

+ Tăng cường trách nhiệm của Ban giám đốc trung tâm học tập cộng 

đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên đối với công tác XMC. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ 

đạo PCGD, XMC các cấp kịp thời khi có thay đổi về nhân sự; xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện PCGD, XMC năm 2023 trên địa bàn kịp thời 
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- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thực hiện quy trình điều tra, nhập dữ liệu, 

xử lý và khai thác số liệu trên hệ thống phần mềm đảm bảo đúng tiến độ, chính 

xác.  

3. Tăng cường các điều kiện và nguồn lực thực hiện công tác 

PCGD, XMC 

- Tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền bố trí về đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, bảo đảm đủ kinh 

phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. 

- Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp cho phù hợp với tình 

hình thực tế của từng địa phương; đầu tư, phát triển hệ thống các trường phổ 

thông dân tộc bán trú, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa; tăng 

cường xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

- Tăng cường nguồn ngân sách và huy động mọi nguồn lực tập trung đầu 

tư phát triển GD&ĐT; ưu tiên nguồn vốn nhà nước đầu tư, vốn từ các dự án, 

chương trình mục tiêu giáo dục cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; 

bổ sung một số hạng mục nhà công vụ cho giáo viên, bếp nấu ăn, công trình vệ 

sinh kiên cố; tiếp tục mua sắm bổ sung, đảm bảo đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; 

quan tâm đến vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên các trường 

vùng khó khăn để thu hút trẻ, học sinh đến trường; từng bước xóa phòng học 

tạm, đảm bảo đáp ứng đủ phòng học an toàn, công trình vệ sinh, nguồn nước 

sạch cho các trường mầm non, tiểu học và THCS theo hướng kiên cố hóa. 

- Triển khai thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá việc đầu 

tư, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả PCGD, XMC 

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực 

hiện công tác PCGD, XMC ở các cấp nhằm nâng cao chất lượng PCGD; ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra, cập nhật và quản lý PCGD, 

XMC.  

- Tổ chức tốt việc rà soát, điều tra, thu thập và nhập các thông tin trên 

phiếu điều tra đảm bảo đúng, đủ, chính xác, rõ ràng. 

- Cử người phụ trách việc cập nhật thông tin trên phiếu điều tra vào hệ 

thống thông tin điện tử quản lý PCGD, XMC đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính 
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xác, đúng quy trình và thống nhất số liệu giữa các bảng thống kê. 

- Lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ phổ cập; tổ chức kiểm tra công 

nhận đạt chuẩn PCGD, XMC theo đúng quy định. 

5. Thực hiện xã hội hóa giáo dục 

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong, ngoài nhà trường và toàn xã hội 

tham gia đóng góp, phát triển giáo dục. Ngành GD&ĐT phối hợp với các ban 

ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội địa phương trong việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh; xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập; gắn kết chặt chẽ công tác PCGD, XMC và phân luồng học sinh sau 

tốt nghiệp THCS với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

địa phương. 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

TT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện 

1 

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

PCGD, XMC cấp huyện, cấp xã năm 

2023. 

Tháng 

01/2023  

Ban chỉ đạo 

PCGD, XMC cấp 

huyện, xã. 

2 

BCĐ PCGD, XMC cấp xã, thị trấn:  

- Điều tra; cập nhật số liệu PCGD, XMC 

trên hệ thống (nếu hệ thống mở) và tự 

kiểm tra,  

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp 

huyện kiểm tra công nhận.đề nghị cấp 

huyện công nhận kết quả PCGD, XMC 

năm 2023. 

- Tháng 8-

9/2023; 

- Báo cáo số 

liệu thống kê 

PCGD, 

XMC trước 

ngày 25 

tháng 9 năm 

2023. 

Các trường MN, 

TH, TH&THCS, 

THCS, PTDTBT, 

PTDT Nội trú, 

THPT Lý Bôn và 

Ban chỉ đạo 

PCGD, XMC cấp 

xã, thị trấn 

3 

- Kiểm tra, rà soát, xử lý số liệu và cập 

nhật số liệu trên hệ thống (nếu hệ thống 

thông tin quản lý PCGD, XMC mở); tiến 

hành kiểm tra, công nhận kết quả 

PCGD, XMC năm 2023 đối với cấp xã. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

PCGD, XMC năm 2023 kèm theo các 

biểu số liệu thống kê PCGD, XMC. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh 

kiểm tra công nhận. 

- Gửi hồ sơ PCGD, XMC về Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao 

Bằng. 

Tháng 

10/2023 

- Phòng GD&ĐT 

huyện; 

- Ban chỉ đạo 

PCGD, XMC cấp 

huyện; 

- UBND cấp 

huyện 
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V. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện PCGD, XMC từ nguồn ngân sách nhà nước và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện 

1.1. Thực hiện tốt các nội dung:  

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, XMC (nếu có thay đổi nhân sự);  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2023, trong đó 

cần tập trung các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, XMC (như 

các giải pháp duy trì sĩ số học sinh; nâng cao tỉ lệ thanh thiếu niên tốt nghiệp 

THCS; các giải pháp hỗ trợ XMC cho người dân độ tuổi từ 15 - 60 tuổi thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã- hội đặc biệt khó 

khăn, biên giới…)..;  

- Thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện và lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

kết quả PCGD, XMC cấp xã, thị trấn;  

- Trình UBND cấp huyện công nhận kết quả PCGD, XMC đối với cấp xã, 

thị trấn. 

1.2. Chỉ đạo Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã thực hiện các nội dung: 

- Điều tra, rà soát, cập nhật dữ liệu về công tác PCGD, XMC từ 0 đến 60 

tuổi trên địa bàn, xem xét, điều chỉnh, đối chiếu khớp số liệu với các biểu mẫu, 

hồ sơ có liên quan và trên hệ thống thông tin (trong thời gian cổng thông tin cho 

phép);  

- Tiến hành cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu 

PCGD, XMC theo quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống 

thông tin quản lý PCGD, XMC và các văn bản hướng dẫn hiện hành để quản lý 

và lưu trữ. 

1.3. Kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC 

a) Điều kiện bảo đảm PCGD, XMC 

Thực hiện theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ 

GD&ĐT quy định về nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn 

PCGD, XMC. 

b) Tiêu chuẩn, thẩm quyền, hồ sơ, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC 
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Thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính 

phủ, trong đó huy động được ít nhất 60% người khuyết tật có khả năng học tập 

được tiếp cận giáo dục. 

c) Hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra công nhận cấp huyện đạt chuẩn 

PCGD, XMC 

* Tập văn bản chỉ đạo sắp xếp theo trình tự văn bản của Trung Ương, 

tỉnh, huyện. 

* Hồ sơ đề nghị công nhận: Hồ sơ đóng thành quyển, xếp theo thứ tự sau: 

- Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC của Ban chỉ đạo cấp huyện; 

- Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Ban chỉ đạo PCGD, XMC; 

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD, XMC và các biểu liên 

quan đối với PCGD: Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Xóa mù chữ của đơn vị; 

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC đối với cấp 

xã, thị trấn; 

- Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra đối với các xã, thị trấn (gồm cả 

Biên bản kiểm tra Hộ gia đình...); 

- Quyết định công nhận PCGD, XMC của UBND cấp huyện; 

- Tờ trình đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận đối với cấp huyện. 

2. Đối với Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã, thị trấn 

2.1. Thực hiện tốt các nội dung: 

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã, thị trấn (nếu có 

thay đổi về nhân sự);  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2023;  

- Thành lập đoàn tự kiểm tra cấp xã, thị trấn để kiểm tra, đánh giá kết quả 

PCGD, XMC cấp xã, thị trấn;  

- Trình UBND cấp huyện công nhận kết quả PCGD, XMC đối với cấp xã, 

thị trấn. 

2.2. Xây dựng kế hoạch phối hợp chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo 

phổ cập, các đơn vị trường thực hiện các nội dung sau: 

- Điều tra, rà soát, cập nhật dữ liệu về công tác PCGD, XMC từ 0 đến 60 

tuổi trên địa bàn, xem xét, điều chỉnh, đối chiếu khớp số liệu với các biểu mẫu, 
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hồ sơ có liên quan và trên hệ thống thông tin (trong thời gian cổng thông tin cho 

phép); 

- Tiến hành cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu 

PCGD, XMC theo quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống 

thông tin quản lý PCGD, XMC và các văn bản hướng dẫn hiện hành để quản lý 

và lưu trữ. 

2.3. Tự kiểm tra đánh giá và chuẩn bị hồ sơ 

a) Điều kiện bảo đảm PCGD, XMC 

Thực hiện theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ 

GD&ĐT quy định về nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn 

PCGD, XMC. 

b) Tiêu chuẩn, thẩm quyền, hồ sơ, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC 

Thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính 

phủ, trong đó huy động được ít nhất 60% người khuyết tật có khả năng học tập 

được tiếp cận giáo dục. 

c) Hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra công nhận cấp xã,thị trấn đạt 

chuẩn PCGD, XMC 

* Tập văn bản chỉ đạo sắp xếp theo trình tự văn bản của Trung Ương, 

tỉnh, huyện. 

* Hồ sơ đề nghị công nhận: Hồ sơ đóng thành quyển, xếp theo thứ tự sau: 

- Kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC của Ban chỉ đạo cấp xã, thị 

trấn (tháng 01/2023); 

- Quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã, 

thị trấn (theo thời điểm có sự thay đổi về nhân sự);  

- Báo cáo quá trình thực hiện, kết quả PCGD, XMC và các biểu liên quan 

đối với PCGD: Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở và Xóa 

mù chữ của đơn vị;(khoảng từ ngày 11/9/2023-13/9/2023). Thứ tự xếp các biểu 

mẫu như sau: 

Biểu mẫu mầm non: 

+ Biểu thống kê trẻ em 0 đến 5 tuổi. 

+ Biểu thống kê đội ngũ CBQL, GV. 

+ Biểu thống kê cơ sở vật chất. 
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+ Biểu thống kê tình hình tài chính. 

Biểu mẫu PCGD tiểu học: 

+ Biểu thống kê trẻ em từ 6 đến 14 tuổi. 

+ Biểu thống kê đội ngũ giáo viên. 

+ Biểu thống kê cơ sở vật chất. 

Biểu mẫu PCTHCS: 

+ Biểu thống kê thanh thiếu niên PDGD THCS; 

+ Biểu tổng hợp kết quả huy động PCGDTHCS  

+ Biểu thống kê đội ngũ giáo viên PCGD THCS; 

+ Biểu thống kê cơ sở vật chất PCGD THCS; 

Biểu mẫu Xóa mù chữ: 

+ Tổng hợp tình hình số liệu công tác chống mù chữ. 

+ Tổng hợp kết quả xóa mù chữ. 

+ Thống kê số người mù chữ các độ tuổi. 

+ Thống kê hiện trạng mù chữ mức độ 1. 

+ Thống kê hiện trạng mù chữ mức độ 2. 

+ Thống kê kết quả xóa mù chữ. 

-  Quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra đánh giá đạt chuẩn PCGD, XMC 

của UBND cấp xã, thị trấn ( ngày 14/9/2023 hoặc 15/9/2023); 

- Biên bản tự kiểm tra của Đoàn kiểm tra của cấp xã (gồm cả Biên bản 

kiểm tra Hộ gia đình...);(khoảng từ ngày 18/9/2023 đến 20/9/2023) 

- Tờ trình đề nghị UBND huyện kiểm tra công nhận đối với xã; (ngày 

21/9/2023 hoặc 22/9/2023) 

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của UBND huyện; 

- Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra PCGD, XMC cấp huyện; 

- Quyết định công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC theo các mức độ của 

UBND cấp huyện. 

Lưu ý: Kiểm tra đối chiếu khớp số liệu giữa hồ sơ và tính logic về mặt 

thời gian của văn bản như đã định hướng (Kế hoạch thực hiện công tác 

PCGD, XMC, Tờ trình đề nghị kiểm tra, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, 

các biên bản kiểm tra...).  

3. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương; đẩy 
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mạnh tuyên truyền vận động các gia đình cho trẻ em đi học đúng độ tuổi quy 

định, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, huy động tối đa học sinh đi học 

đúng độ tuổi. 

- Tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy và học, thu hút học sinh đến trường; tăng cường 

quản lý chuyên môn, tăng tỷ lệ số lớp, trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác xoá mù chữ theo Công văn số 

4024/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công 

tác quản lý, chỉ đạo nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ; Công văn số 

640/BGDĐT-GDTX ngày 01/3/2022 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện Chương trình Xóa mù chữ; Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 

12/7/2022 của Bộ GD&ĐT Quy định về đánh giá học viên Chương trình Xóa 

mù chữ.   

- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện tiến hành rà soát, 

đánh giá kết quả PCGD, XMC ở cấp xã. 

- Tiếp tục rà soát tham mưu cho UBND cấp huyện, điều chỉnh, bổ sung 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo 

chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch, lộ 

trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đảm bảo đạt chuẩn theo quy 

định của Luật Giáo dục năm 2019. 

- Chỉ đạo các trường trong việc rà soát, cập nhật dữ liệu PCGD, XMC 

theo quy định; 

- Kiểm tra việc thực hiện các hệ thống văn bản chỉ đạo, hồ sơ phổ cập 

giáo dục, đánh giá quá trình tổ chức, thực hiện theo đúng quy định.  

4. Đối với các đơn vị trường 

- Tiến hành tổ chức điều tra, lập danh sách trẻ em 0-5 tuổi tại từng địa 

bàn, cập nhật trong phiếu điều tra hộ gia đình; danh sách trẻ từ 0-6 tuổi chuẩn bị 

huy động vào lớp 1, phân tích thống kê cụ thể số trẻ trong địa bàn, ngoài địa bàn 

(theo sổ phiếu Điều tra PCGD, XMC); 

- Tập trung thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới 

phương pháp giảng dạy, thu hút học sinh đến trường, tăng cường quản lý chuyên 

môn đối với việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các bộ môn; 

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác điều tra, cập 

nhập dữ liệu PCGD, XMC đảm bảo chính xác, không sai sót; 

- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã tiến hành rà soát, cập 
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nhật, so sánh, đối chiếu, đánh giá kết quả PCGD, XMC trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp xã, thị trấn 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch của Ban chỉ đạo PCGD, XMC 

các xã, thị trấn gửi về Thường trực Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện (Phòng 

GD&ĐT) trước ngày 15/02/2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị phản ánh về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCGD, XMC 

huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo - Các bộ phận chuyên môn Mầm non, Tiểu 

học, THCS) để phối hợp giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;    

- Thành viên BCĐ PCGD, XMC huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trường THPT Lý Bôn; 

- Các trường đơn vị trường trực thuộc 

UBND huyện; 

-  Lưu: VT, PGD&ĐT. 

                               
TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Văn Lương 
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