UBND HUYỆN LỘC NINH
PHÒNG GĨẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 0^/PGDĐT

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự do - Hanh phúc
Lộc Ninh, ngày o^tháng 01 năm 2022

V/v kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn
quốc gia PCGD,XMC các huyện, thị xã,
thành phố năm 2021 của Ban chỉ đạo
PCGD,XMC tỉnh Bình Phước
Kính gửi: Hiệu trưởng các trưòmg trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạch số 4216/KH-BCĐ ngày 31/12/2021 của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh
Bình phước về việc kiểm tra công nhận, công nhận lại đạt chuẩn quốc gia PCGD, XMC các
huyện, thị xã, thành phố năm 2021;
Phòng GD&ĐT triệu tập giáo viên phụ trách công tác PCGD,XMC, PCMNTE5T các xã,
thị trấn mang hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để Ban kiểm tra tỉnh kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Thành phần:
- Lãnh đạo phụ trách công tác PCGDXMC phòng GD&ĐT;
- Giáo viên phụ trách PCMNTE5T; PCGD,XMC các xã, thị trấn.

2. Thòi gian:
+ Thời gian kiểm tra: 13hOO ngày 06/01/2022.
+ Thời gian xe đưa đón:
- Xe xuất phát từ Trường TH Lộc Hiệp lúc 10 giờ 30 ngày 06/01/2022
- Xe xuất phát từ Phòng GD&ĐT lúc 11 giờ 00 ngày 06/01/2022
- Để đảm bảo đúng giờ làm việc với Ban kiểm tra của Sở GD&ĐT nên xe sẽ xuất phát
đúng giờ quy định trên (thành viên nào trễ thì tự túc đi). Đề nghị các thành viên được nhà trường
cử đi kiểm tra ăn cơm trưa tại nhà và tập trung tại một trong hai địa điểm nói trên, xe không đi
đón tận nhà riêng (trừ các thành viên có nhà ở dọc tuyến quốc lộ tính từ Trường TH Lộc Hiệp
đến tnròng TH&THCS Lộc rứiimg phải báo trước cho đ/c Quân - SĐT 0949214181).
3. Địa điểm kiểm tra: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước.
4. Nội dung kiểm tra; (Theo KH số 4216/KH-BCĐ), các thành viên mang theo đủ các
loại hồ sơ PCGD,XMC của xã, thị trấn khi đi kiểm tra)
Yêu cầu hiệu trưởng các trường thông báo đến chuyên trách PCGD, XMC, PCMNTE5T
rà soát hồ sơ phổ cập của đơn vị và tham gia đi kiểm tra đúng thời gian và địa điểm quy định./.
(Đính kềm Câng văn số 4216/KH-BCĐ ngày 31/12/202ỉ của Ban chỉ đạp PCGD,XMC
tỉnh Bĩnh Phước).

Nơi nhận:
- Như ừên;
-Lưu:VT.
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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN CHỈ ĐẠO PCGD - XMC
Số; 4216 /K H -B C Đ

GỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
B ình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2021

KỂ HOẠCH
Kiểm tra công nhận, công nhận lại đạt chuẩn quốc gia
phổ cập giáo dục - xóa mù chữ các huyện, thị xã, thành phổ năm 2021
Thực hiện Quyết định số 4212/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục, xóa
mù chữ năm 2021, Ban kiểm tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD - XMC) tỉnh
xây dựng kể hoạch kiêm ừa các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) cụ
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CÀU
1. Đánh giá thực trạng, kết qủa thực hiện công tác PCGD - XMC năm 2021
trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
2. Qua kiểm tra tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm, những biện pháp tích
cực nhăm thực hiện có hiệu quả ừong công tác PCGD - XMC ừên địa bàn trong thời
gian tới.
3. Kiểm tra, đối chiếu các Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy
trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD - XMC theo Nghị định
20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa
mù chữ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo quy định điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt
chuẩn phổ cập giảo dục - xóa mù chữ.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra việc thiết lập hồ sơ được quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP
ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của xã,
phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp xã và cấp
huyện) theo mức độ; đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD - XMC trên hệ thống thông
tin quản lý dữ liệu của Bộ GD&ĐT.
2. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và 2 hộ gia đình/xã
qua phiếu điều tra.
3. Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của cấp huyện, đến thời điểm tháng
12/ 2021 .
a)
Tiêu chí: Theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và Thông tư 07/2016/TTBGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cỏ biểu bảng sổ liệu của xã v à .
huyện kèm theo):
- Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, mức độ, tỷ lệ.

- số trẻ em/học sinh/thanh niên, thiếu nịên/người trong độ tuổi biết chữ:
+ Đối với phổ cập giáo dục mầm non: số trẻ em 5 tuổi đến lóp, hoàn thành
chương trình giáo dục mầm non; tỷ lệ (kèm biểu thống kê năm học 2020-2021 và 20212022).
+ Đối với phổ cập giáo dục tiểu học: số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, 11 tuổi hoàn
thành chương ừình tiểu học; tỷ lệ. sổ học sinh trong độ tuổi tò 6-14 ngoài nhà trường; tỷ
lệ.
+ Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở: số thanh niên, thiếu niên trong độ
tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở; số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15
đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp
trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ; số học sinh trong độ tuổi từ 1518 ngoài nhà trường; tỷ lệ.
+ Đối với PCGD bậc THPT; số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 18 đến 21
tốt nghiệp trung học phổ thông; số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 18 đến 21 đang
học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thưòng xuyên cấp trung học phổ
thông hoặc giáo dục nghề nghiệp; số thanh, thiếu niên từ 15-21, từ 18-21 ngoài nhà
trường; tỷ lệ.
+ Đối yới xỏa mù chữ: số người trong độ tuổi (15-25; 15-35; 15-60) được công
nhận đạt chuẩn biết chữ, mù chữ theo mức độ; tỷ lệ.
b) Điều kiện bảo đảm (có biểu bảng sổ ỉiệu của cẩp xã và huyện kèm theo)'.
- Người tharii gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Tổng số giáo
viên, số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, tỷ lệ; số giáo viên có trình độ đào
tạo trên chuẩn, tỷ lệ; tỷ lệ giáo viên/lớp; cơ cấu giáo viên...).
- v ề cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (Hệ thống trường, lớp; trường đạt chuẩn
quốc gia; số phòng học; tỷ lệ phòng học/lớp; số phòng chức năng...).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thòd gian, thành phần dự kiểm tra, chương trình làm việc
Mỗi huyện Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ của các xã, phường, thị trấn
và 2 hộ gia đình/xã thông qua phiếu điều tra, kiểm tra hồ sơ cấp huyện.

a) Buổi sảng: Từ 8h00 - llh s o cụ thể:
- T ừ 8h00 - 9h30: Ban kiểm ừ a hồ sơ XMC-PCGD của phường, xã, thị trấn
(sau đây gọi tắt là xã).
- Địa điểm : (Hội trưÒTig A, Sở GD&ĐT).

- Thành phần:
+ Tổ kiểm tra tỉnh thực hiện theo Quyết định số 4212/QĐ-SGDĐT ngày
31/12/20201 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;
+ Trưởng phòng, cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục - xòa mù chữ phòng
GD&ĐT cấp huyện, giáo viên làm công tác PCGD-XMC trên địa bàn cấp xã.
-

Chương trình làm việc:

+ Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra của UBND tỉnh,

+ Phát biểu quán triệt công tác 5jfiểm trạ của Tổ trưởng Tổ kiểm tra;
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ;
+ Nghiên cửu báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGD - XMC năm 2021 của
Ban Chỉ đạo xã và kiểm tra hồ sơ sổ sách, các báo cáo thống kê PCGD - XMC đối
chiếu với phần mềm PCGD-XMC của Bộ GD&ĐT, hoàn thành biên bản kiểm tra;
- T ừ 9h30 - lOhOO: Ban kiểm tra kiểm tra hồ sơ XMC-PCGD của cấp huyện;
- T ừ lOhOO - lOh 30: Tổng họrp biên bản kiểm tra;
- T ừ 10h30 - llh 3 0 : Họp tổng kết đoàn kiểm tra:

b) Buổi chiều:
Mỗi huyện Ban kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ của cấp xã và 2 hộ gia đình/xã
thông qua phiếu điều tra, kiểm tra hồ sơ cấp huyện.
-

Buổi chiều: Từ 13h00 - 1 7h30 cụ thể:

- T ừ 13h00 - 14h30: Ban kiểm tra kiểm tra hồ sơ XMC-PCGD của cấp xã.
- Địa điểm: (Hội trường A, Sở GD&ĐT).

- Thành phần:
+ Tổ kiểm tra tỉnh thực hiện theo Quyết định số 4212/QĐ-SGDĐT ngày
31/12/20201 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;
+ Trirởng phòng, cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục - xòa mù chữ phòng
GD&ĐT cấp huyện, giáo viên làm công tác PCGD-XMC trên địa bàn cấp xã.
-

Chương trình làm việc:

+ Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra của UBND tỉnh;
+ Phát biểu quán triệt công tác kiểm tra của Tổ trưởng Tổ kiểm tra;
+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viêh trong đoàn;
+ Nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGD - XMC năm 2021 của
Ban Chỉ đạo cấp xã và kiểm tra hồ sơ sổ sách, các báo cáo thống kê PCGD - XMC đối
chiểu với phần mềm PCGD-XMC của Bộ GD&ĐT, hoàn thành biên bản kiểm ừa;
- T ừ 14h30 - IShOO: Ban kiểm tra hồ sơ XMC-PCGD của cấp huyện;
- T ừ IShOO - 16h30: Tổng họp biên bản kiểm ừa;
- T ừ 16h30 - 17h30: Họp tổng kết đoàn kiểm tra:

2. Địa điểm, thời gian kiểm tra đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Địa điểm: Hội trường A, Sử GD&ĐT.
Tổl:
- Huyện Bù Đốp;

Sáng 05/01/2022;

- Thị xã Bình Long:

Chiều 05/01/2022;

- Huyện Hớn Quản:

Sáng 06/01/2022;

- Huyện Lộc Ninh;

Chiều 06/01/2022;
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TỔ 2:
- Huyện Đồng Phú:

Sáng 07/01/2022;

- Thị xã Phước Long;

Chiều 07/01/2022;

- Huyện Bù Gia Mập;

Sáng 08/01/2022;

> Huyện Phú Riềng:

Chiều 08/01/2022;

TỔ 3:
- Huyện Chơn Thành:

Sáng 17/01/2022;

- Huyện Bù Đăng:

Chiều 17/01/2022;

-T hành phổ Đồng Xoài:

Sáng 18/01/2022;

* Lưu ý:
+ Lịch kiểm tra nêu trên không thay đổi, trừ trường hợp đặc biệt khi có lịch
công tác đột xuất (quan trọng) của lãnh đạo Ban. Nếu có thay đổi ỈỊch kiểm tra,
Trường Ban kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể đến đom vị được kiểm tra được biết;
+ Đối với các đơn vị được kiểm tra, không thay đổi thời gian đã nêu trên, trừ
trường hợp đặc biệt, đột xuất (quan trọng) đơn vị phải có văn bản xin ý kiến đổi lịch
kiểm tra trước thời gian quy định ít nhất 05 ngày làm việc, đồng thời nêu rõ lý do xin
đổi lịch kiểm tra;

3. Thành phần của Ban kiểm tra
Ban kiểm tra tỉnh thực hiện theo Quyết định số 4212/QĐ-SGDĐT ngày
31/12/20201 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban kiểm
ừa công nhận, công nhận lại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn
quốc gia phổ cập giáo dục, xỏa mù chữ năm 2021, Ban kiểm tra được chia thành 3 Tổ
cụ thể như sau: {Có danh sách kèm theo).

4. Chuẩn bị báo cáo phục vụ Ban kiểm tra
Ngoài các biểu mẫu thống kê và các loại hồ sơ PCGD-XMC theo quy định, Ban
kiểm tra đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGDXMC năm 2021 như sau:
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCGD - XMC năm 2021 từ cấp xã đến
cấp huyện phải thống nhất nội dung quy định theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT đã
hướng dẫn trong các năm trước;
- Báo cáo chi tiết, cụ thể các số liệu học sinh bỏ học các cấp (cẩp TH sổ HS bỏ
học từ 6-14, từ 11-14; cấpTH CS số HS bỏ học từ 15-18; cấp THPT so HS bỏ học từ
15-18, tò 15-21, 18-21; số người mù chữ từ 15-25, tò 15-35, tò 15-60 tuổi);
- Báo cáo số liệu trẻ em và học sinh khuyết tật trên địa bàn (tổng số người
khuyết tậưtổng dân số trên địa bàn/tổng số trẻ em, học sinh khuyết tật được tiếp cận
giáo dục);
- Báo cáo các tiêu chí theo quỵ định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày
24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và Thông tư
07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục v'à Đào tạo.

Ĩệmỉmĩ^.

*Lưu'ý:
+ Thường xuyên đăng nhập hệ thống phần mềm quản lí PCGD-XMC của Bộ
GD&ĐT xem hướng dẫn chi tiết cách cập nhật số liệu lên hệ thống và những khó
khăn, vướng mắc, câu hỏi thường gặp.. .để thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu
đúng thời gian quy định phục vụ công tác kiểm tra.
+ Việc thực hiện cập nhật, thống kê người khuyết tật các đơn vị tải file hướng
dẫn của Bộ GD&ĐT trên hệ thống phần mềm PCGD-XMC và thực hiện các biểu
thống kê trẻ khuyết tật đầy đủ theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công nhận, công nhận lại kết quả đạt chuẩn
PCGD - XMC năm 2021. Ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh đề nghị các đơn vị chuẩn bị
tốt các báo cáo và cử đúng thành phần tham dự kiểm tra đầy đủ và đúng quy định nêu
trên./.

Noi rtííận:
- BCĐ PCGD-XMC tỉnh (để b/c);

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD - XMC
KT. TRƯỞNG BAN
" ^Ự ỞNGBAN

- BCĐ PCGD-XMC các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, PGDTH-MN.
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