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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, thị trấn 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 

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

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy 

trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD 

XMC); Thực hiện Công văn số 3596/BGDĐT-GDTrH ngày 22/7/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

năm học 2016 - 2017; Thực hiện Công văn số 1582/SGDĐT-GDTrH ngày 

13/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về việc triển khai thực hiện 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  năm học 2016 - 2017. Ban Chỉ đạo PCGD XMC 

huyện Đại Lộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, 

thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục Mầm non (MN) cho trẻ em 05 

tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học (TH), phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (THCS), 

xóa mù chữ (XMC); từng bước nâng cao chất lượng giáo dục MN, TH, THCS đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện 

nay. 

Kiểm tra, công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục 

TH, phổ cập giáo dục THCS XMC đảm bảo đúng thực chất, nghiêm túc, khách 

quan, công bằng. Đảm bảo sự chính xác, thống nhất giữa số liệu thực tế và số liệu 

tại hệ thống thông tin quản lý PCGD XMC. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ 

chức xã hội, các đoàn thể và mọi tầng lóp nhân dân hiểu rõ về công tác PCGD 

XMC. Đẩy mạnh những biện pháp cần thiết để tăng cường các điều kiện bảo 

đảm thực hiện PCGD XMC về đội ngũ giáo viên, nhân viên, về cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học và kinh phí thực hiện PCGD XMC. Tiếp tục củng cố, nâng cao 

chất lượng PCGD XMC đã đạt được ở những năm trước. 

 2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD XMC 

các xã, thị trấn, đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm triển khai có hiệu quả 

công tác PCGD XMC. Phân công người phụ trách vận hành hệ thống thông tin 

quản lý PCGD XMC ở từng cấp. 

 3. Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, 

tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD XMC huyện trong việc chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ PCGD XMC trên địa bàn huyện. Chủ động tham mưu cho UBND 

huyện, các ban ngành liên quan tiếp tục tăng cường kinh phí để xây dựng cơ sở 
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vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hoá, 

hiện đại hoá, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. 

Tăng cường các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 

 4. Tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD XMC thống nhất 

trong cả nước để cập nhật, lưu trữ, quản lí, khai thác thông tin về PCGD XMC. 

Thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, nhập dữ liệu, xử lý và khai thác số liệu 

tại hệ thống đảm bảo đúng biểu mẫu, thời gian, đầy đủ và chính xác. Tăng cường 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PCGD XMC 

các cấp. 

 5. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp học, giữa nhà trường với Đảng ủy, chính 

quyền và các tổ chức xã hội, gia đình học sinh trên từng địa bàn dân cư để huy 

động trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học. 

 6. Nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn 

PCGD XMC các cấp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 

ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT - BGDĐT ngày 

22/3/2016 của Bộ GDĐT. 

III. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA, HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ QUY 

TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN XÃ/THỊ TRẤN ĐẠT 

CHUẨN PCGD XMC  

1. Hướng dẫn điều tra, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ PCGD XMC 

Ban Chỉ đạo PCGD XMC các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc duy trì 

và nâng cao các tiêu chí đã đạt được về PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 

PCGD Tiểu học, PCGD THCS và PCGD xóa mù chữ. 

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã, thị trấn 

chủ động tham mưu UBND xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD XMC; triển 

khai thực hiện tốt công tác PCGD XMC năm 2016; triển khai đầy đủ và thực hiện 

có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác PCGD XMC. 

Thành lập các tổ công tác điều tra, đến từng hộ gia đình để điều tra, thu 

thập thông tin đối tượng phổ cập. Mỗi tổ gồm các thành viên trong Ban chỉ đạo 

điều tra PCGD XMC xã, thị trấn, Trưởng ban (hoặc Trưởng Ban dân chính), giáo 

viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và thành viên tổ giúp việc phổ cập của 

xã. 

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương huy động 100% 

trẻ em trong độ tuổi đến lớp (kể cả trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn), đặc 

biệt các trường quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ 

học được tới trường học tập, tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ 

học sinh lưu ban, nâng tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm 

non, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh tốt nghiệp THCS. 

Các đơn vị xã, thị trấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD XMC 

thống nhất trong cả nước của Bộ GDĐT quy định. Tham mưu UBND xã, thị trấn 
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thực hiện điều tra, thu thập dữ liệu PCGD XMC đúng biểu mẫu, đúng thời gian, 

đầy đủ, đúng với thực tế và cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý 

PCGD XMC kịp thời, chính xác. 

Trường THCS là đơn vị thường trực về công tác PCGD XMC cấp xã, thị 

trấn có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc việc điều tra, nhập dữ liệu đúng thời hạn, xử 

lý số liệu và khai thác số liệu phục vụ cho công tác phổ cập giáo dục. 

Thời điểm báo cáo số liệu thống kê PCGD XMC trên hệ thống online năm 

2016 được quy định như sau: 

+ Đối với xã, thị trấn: Ngày 15/11/2016  

+ Đối với huyện: Ngày 30/11/2016 

- Lưu ý: Các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở phân 

công cùng nhau điều tra và thống nhất số liệu để tránh những sai sót, nhầm lẫn 

trong quá trình tổng hợp, trên cơ sở tôn trọng kết quả thực tế, tuyệt đối không 

được tự ý chỉnh sửa số liệu. 

2. Hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD XMC 

Các đơn vị xã, thị trấn thiết lập hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xã, thị trấn 

đạt chuẩn PCGD XMC theo hướng dẫn riêng của từng cấp học. 

3. Đánh giá tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD XMC  

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 

của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

4. Đánh giá điều kiện đảm bảo PCGD XMC 

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy 

trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

5. Quy trình kiểm tra, đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn 

PCGD XMC 

5.1. Đơn vị xã, thị trấn 

Tự kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị UBND Huyện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn 

PCGD XMC năm 2016. 

Ban chỉ đạo PCGD XMC xã, thị trấn và Hiệu trưởng các đơn vị trường học 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Phòng GDĐT về hồ sơ và kết quả 

PCGD XMC của địa phương, đơn vị. 

5.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; 

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của xã, thị trấn, Phòng GDĐT thẩm định hồ 

sơ đề nghị công nhận PCGD XMC và đối chiếu với kết quả, số liệu trên hệ thống 

thông tin quản lý dữ liệu PCGD XMC cùng với kiểm tra xác suất thực tế. Căn cứ 

kết quả kiểm tra hồ sơ và số liệu của xã, thị trấn trên hệ thống thông tin quản lý 
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PCGD XMC, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện ban hành 

quyết định công nhận kết quả PCGD XMC (theo từng mức độ đạt được). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo 

PCGD XMC huyện chịu trách nhiệm chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, 

các đơn vị trường học trong việc điều tra, nhập dữ liệu đúng thời hạn, xử lý số 

liệu và khai thác số liệu phục vụ cho công tác quản lý; hướng dẫn, theo dõi, 

kiểm tra tiến độ điều tra của các trường trên địa bàn huyện; tham mưu cho 

UBND huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD 

XMC của các xã, thị trấn. 

5.3. Kiểm tra các đơn vị xã, thị trấn: Ban chỉ đạo PCGD XMC huyện tổ 

chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo PCGD XMC theo Thông tư số 07/TT-BGDĐT 

ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 

24/3/2014 của Chính phủ. 

5.4. Đánh giá, công nhận: Căn cứ kết quả kiểm tra xã, thị trấn đạt chuẩn 

PCGD XMC, đoàn kiểm tra lập tờ trình theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch 

UBND huyện ban hành quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD XMC theo 

từng mức độ đạt được.  

6. Thời gian kiểm tra, đánh giá công nhận đạt chuẩn PCGD XMC năm 

2016 

+ Đơn vị xã, thị trấn tự kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện và gửi hồ sơ đề nghị 

kiểm tra, công nhận kết quả PCGD XMC cấp xã, thị trấn về Ban chỉ đạo PCGD 

XMC huyện chậm nhất ngày 15/11/2016. 

+ Ban chỉ đạo PCGD XMC huyện chủ trì, tham mưu UBND huyện tổ chức 

kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD XMC năm 2016 vào cuối tháng 

11/2016 và hoàn thiện hồ sơ cấp huyện, trình UBND tỉnh Quảng Nam theo thời 

gian quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch PCGD XMC năm 2016 của huyện, Ban chỉ đạo PCGD 

XMC huyện yêu cầu Phòng GDĐT, UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các đơn 

vị trường học trên toàn huyện nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc cần báo cáo về Phòng GDĐT (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 

PCGD XMC huyện) để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo PCGD XMC huyện; 

- UBND các xã/thị trấn; 

- BCĐ PCGD XMC các xã/thị trấn; 

- Các trường MG, MN, TH, THCS; 
- Lưu: VT, BCĐ.                                                     
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Hữu Vũ 

 


