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Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, công nhân đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm
2019 đối với các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của
Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình,
thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Quyết định
số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc đính chính Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình,
thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
Căn cứ Công văn số 03/BCĐ ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo
phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện công tác
phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
Thực hiện Công văn số 992/UBND-KGVX ngày 17 tháng 5 năm 2018
của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền kiểm tra, công nhận các đơn vị đạt
chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra, công nhận đơn vị
đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 đối với các huyện, thị xã,
thành phố (sau đây gọi chung là các huyện) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ (PCGD-XMC) của các huyện năm 2019;
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả
đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2019 đối với các huyện;
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- Rà soát, đối chiếu và để ra giải pháp kịp thời nhằm đẩy mạnh và nâng
cao kết quả PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra
trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012-2020 trên
địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Công tác kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, phản
ánh chính xác kết quả PCGD-XMC.
II. NỘI DUNG
1. Tiêu chuẩn, nội dung và quy trình kiểm tra
Thực hiện theo các quy định tại các văn bản sau:
- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ;
- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra
công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;
- Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT, ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc đính chính Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình,
thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
2. Kiểm tra hồ sơ
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 11/5 đến hết ngày 15/5/2020. Các huyện,
thị xã, thành phố nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC
trước ngày 7/5/2020;
- Địa điểm kiểm tra: Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định
20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ.
3. Kiểm tra thực tế
- Dự kiến kiểm tra thực tế từ 06 xã đến 12 xã, phường, thị trấn (sau đây
gọi chung là các xã) của ít nhất 1/3 tổng số huyện.
- Thời gian, địa điểm và đơn vị cấp xã được kiểm tra: Sở Giáo dục và Đào
tạo sẽ có thông báo sau khi kiểm tra hồ sơ của tất cả các huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
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Giao cho Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp chủ
trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tham mưu lãnh
đạo Sở ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.
2. Các huyện, thị xã, thành phố
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, minh chứng; nộp hồ sơ về Sở Giáo dục
và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục thường xuyen và Giáo dục chuyên nghiệp)
đúng thời gian quy định;
- Cử cán bộ phụ trách công tác PCGD-XMC để làm việc với Đoàn kiểm
tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo và tại nơi kiểm tra thực tế;
- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan ở cấp xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế khi có thông báo.
Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp huyện,
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng GDĐT;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT có liên quan;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX-GDCN.
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