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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Thủy, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 

 

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); Thông tư số 07/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về 

việc Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC; Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Quy định về quản lý, vận hành 

và sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC; 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 02/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

PCGD, XMC tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2021; 

  Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện Thanh Thủy xây dựng Kế hoạch thực 

hiện công tác PCGD, XMC năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao trình độ dân trí một cách toàn diện; củng cố, nâng cao kết quả 

phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập GDTH, phổ cập giáo dục THCS và 

xóa mù chữ; từng bước nâng cao chất lượng GDMN, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên (GDTX) đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 

và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

2. Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; đạt 

chuẩn các mức độ phổ cập GDTH, 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 trên Hệ thống thông tin quản lý PCGD, 

XMC. 

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

Căn cứ 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 trưởng 

Bộ GD&ĐT và kết quả đã đạt được, huyện Thanh Thủy tiếp tục duy trì, phấn 

đấu đạt chuẩn PCGD, XMC, trong đó: 

1. Đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

 - Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt 100%. 
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 - Trẻ em được học 2 buổi/ngày trong một năm học (9 tháng/năm học) theo 

chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành đạt 100%. 

 - Trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%.  

- Đảm bảo đủ phòng học cho các lớp mầm non. 

 - Bố trí đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm 

non đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình GDMN. Thực hiện đầy đủ 

chế độ chính sách cho giáo viên mầm non ngoài biên chế. 

 - Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu cho các nhóm, lớp; tiếp 

tục trang bị đồ chơi ngoài trời và thiết bị làm quen tin học - ngoại ngữ cho 

những nơi có đủ điều kiện. 

- Duy trì 100% các xã, thị trấn đạt phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. 

- Duy trì huyện Thanh Thủy đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. 

  2. Đối với phổ cập giáo dục tiểu học 

 - Huy động được 100%  trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, đảm bảo không có học 

sinh bỏ học, giảm tỉ lệ lưu ban ở tiểu học xuống dưới 0,5%.  

 - Đảm bảo đủ phòng học cho các lớp tiểu học; Bố trí đủ số lượng cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học đảm bảo các điều kiện thực 

hiện chương trình GDTH. 

 - Duy trì 100% trẻ em được học 2 buổi/ngày trong một năm học theo 

chương trình GDTH do Bộ GD&ĐT ban hành. 

- Duy trì 100% các xã, thị trấn đạt phổ cập GDTH mức độ 3. 

- Duy trì huyện Thanh Thủy đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3. 

 3. Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

 - Đảm bảo tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,9% 

trở lên; Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp THCS đạt ít nhất 

95%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 99,0% trở lên; Tỷ lệ lưu ban và bỏ 

học ở giáo dục THCS dưới 1%; Tiếp tục củng cố, duy trì, từng bước nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục THCS. 

 - Đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn. 

 - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ cho công tác phổ cập 

giáo dục THCS. 

 - Tỷ lệ học sinh đã và đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

GDTX cấp trung học phổ thông (THPT) hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 85% trở 

lên. 

- Phấn đấu năm 2021, số trường THCS đạt chuẩn quốc gia trong toàn 

huyện là 14/15 trường (93%). 
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- Phấn đấu đảm bảo 100% đơn vị cấp xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục THCS mức độ 3. 

- Phấn đấu năm 2021, huyện Thanh Thủy đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3. 

   4. Đối với xóa mù chữ 

 - Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt 99,9%. 

 - Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt 99,8%. 

 - Tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ. 

 - Tỷ lệ người mới biết chữ tiếp tục học tập, không mù chữ trở lại: 99,8%. 

 - Duy trì 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

 - Duy trì huyện Thanh Thủy đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

III. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ và giải pháp 

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

tổ chức xã hội, các đoàn thể và mọi tầng lớp 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. 

1.2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo PCGD, 

XMC các cấp, 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. 

1.3. Phòng GD&ĐT làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, tích cực tham 

mưu với 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 phòng, ngành liên quan tiếp tục tăng cường kinh phí để xây dựng cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và giữ vững trường học 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. 

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

trong cả nước để cập nhật, lưu giữ, quản lý, 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. 
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1.5. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành học, 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. Các 

trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cần tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và 

nhân viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các giải pháp tăng 

cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng 

PCGD, XMC. 

1.6. Tiếp tục rà soát, tổ chức lớp học cho đối tượng tái mù chữ (nếu có), 

duy trì kết quả đạt chuẩn XMC mức độ 2.  

1.7. Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX cần tích cực tham gia 

công tác PCGD, XMC tại địa phương theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCGD, 

XMC huyện. 

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

chuẩn; việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD, 

XMC 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, Thông tư 

số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

2. Nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện 

2.1. Xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra, thu thập số liệu PCGD, 

XMC trên địa bàn đảm bảo đầy đủ, chính xác và tránh bỏ sót đối tượng. 

2.2. Cấp xã nhập dữ liệu thu thập được từ các Phiếu điều tra thông tin lên 

Hệ thống và báo cáo dữ liệu đầy đủ của xã lên huyện qua Hệ thống thông tin 

quản lý PCGD, XMC.  

Báo cáo dữ liệu đầy đủ của xã, thị trấn qua Hệ thống thông tin quản lý 

PCGD, XMC; báo cáo và kết quả triển khai Hệ thống thông tin quản lý PCGD, 

XMC năm 2021 (công tác điều tra, nhập số liệu, tổng số phiếu được nhập và các 

báo cáo thống kê được in ra từ Hệ thống theo đúng biểu mẫu của các cấp học và 

khớp với số liệu tại hệ thống có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị) gửi về 

UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT) trước ngày 10/9/2021. 

Trên cơ sở điều tra, số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin quản lý 

PCGD, XMC và tình hình thực tế, các xã, thị trấn báo cáo và đăng ký với 

UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT trước ngày 10/9/2021) kiểm tra công nhận 

xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021 theo các mức độ quy định tại 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ, Thông tư số 

07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.  

2.3. Cấp huyện tổng hợp, kiểm tra dữ liệu do cấp xã đã nhập trên Hệ 

thống thông tin quản lý PCGD, XMC; kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt 
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các mức độ PCGD, XMC đối với xã, thị trấn và báo cáo về Sở GD&ĐT theo 

quy định. 

2.4. Phòng GD&ĐT - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCGD, XMC 

huyện Thanh Thủy tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch kiểm tra 

công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021 theo các mức độ; 

tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả công tác PCGD, XMC huyện Thanh Thủy năm 

2021 theo quy định (trước ngày 30/9/2021). 

3. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện PCGD, XMC được cân đối trong dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm theo phân cấp và nguồn huy động của các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân và cộng đồng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện PCGD, XMC năm 2021, Ban Chỉ đạo PCGD, 

XMC huyện Thanh Thủy đề nghị các phòng, ngành có liên quan và UBND các 

xã, thị trấn nghiên cứu triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp 

thời qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo 

cáo Ban chỉ đạo PCGD, XMC xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- TT huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Sở GD&ĐT; 

- Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện; 

- Các phòng ban liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN   

Nguyễn Văn Đức 
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