
 

 
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 201/PGDĐT-THCS 
  V/v triển khai thực hiện công tác  

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đại Lộc, ngày 10 tháng  9 năm 2021 

 

     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS 

trong toàn huyện. 

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

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ 

GDĐT về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của 

Bộ GDĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm 

tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/01/2021 của Ban chỉ đạo PCGD 

XMC huyện Đại Lộc về việc triển khai thực hiện và đánh giá công nhận xã, thị 

trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021, Phòng GDĐT huyện 

Đại Lộc hướng dẫn các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS triển khai thực 

hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2021 cụ thể 

như sau: 

I. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 05 tuổi, 

phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 

2021; phấn đấu tiếp tục duy trì, giữ vững chất lượng, kết quả PCGD, XMC cụ 

thể như sau: 

  + Đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 

  + Đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 

  + Đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 3; 

  + Đạt chuẩn XMC mức độ 2; 

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD, 

XMC các xã, thị trấn; 

- Tổ chức điều tra, kiểm tra và công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, 

XMC năm 2021 theo quy định; 

- Tổ chức cập nhật, quản lý dữ liệu PCGD, XMC bằng phần mềm hệ thống 

thông tin điện tử do Bộ GDĐT quy định; phát huy hơn nữa hiệu quả công tác 

vận hành hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC ở từng cấp; 

- Chuẩn bị các điều kiện đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, công 

nhận huyện Đại Lộc đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/TT-BGD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/TT-BGD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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II. Tổ chức thực hiện 

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC; tăng cường các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác PCGD, XMC của địa phương 

 - Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS chủ động phối 

hợp và tham mưu UBND xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC của 

từng địa phương; xây dựng kế hoạch, tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những 

thành quả đã đạt được trong công tác PCGD, XMC ở địa phương trong những 

năm qua. 

- Tích cực huy động nhiều nguồn lực để tăng cường các điều kiện cho việc 

thực hiện PCGD, XMC; tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục hiện nay, nhất là chương trình GDPT 2018.  

- Xây dựng các giải pháp tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm 

tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện; có nhiều giải pháp tích cực trong việc duy trì sĩ 

số, hạn chế học sinh bỏ học, …. 

2. Tổ chức điều tra và xử lí số liệu PCGD, XMC các cấp 

Các trường học phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra và xử lý số 

liệu PCGD, XMC đảm bảo yêu cầu: 

- Trường THCS, TH&THCS chủ trì, thống nhất với các trường học trong 

cùng địa phương về việc điều tra và nhập liệu PCGD, XMC năm 2021 trên “Hệ 

thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ” của Bộ GDĐT; 

- Công tác điều tra phải được tổ chức chu đáo, chính xác, kịp thời và đạt 

hiệu quả; 

- Danh sách các hộ, chủ hộ, đối tượng phải thống nhất giữa các cấp học; 

- Các thông tin, số liệu phải khớp đúng với hồ sơ sổ sách có liên quan. Số 

liệu sau khi xử lí, điều chỉnh phải được thống nhất chung ở tất cả các trường học 

có liên quan, nhất là số liệu học sinh đi học nơi khác và nơi khác đến học; 

- Thường xuyên cập nhập dữ liệu trên hệ thống thông tin PCGD, XMC của 

Bộ GDĐT để Phòng GDĐT kịp thời đánh giá tiến độ công việc và có hướng chỉ 

đạo hiệu quả nhất; 

- Các trường nên sao lưu dữ liệu PCGD, XMC của đơn vị ngay sau mỗi đợt 

làm việc trên hệ thống thông tin PCGD, XMC của Bộ GDĐT để đảm bảo an 

toàn dữ liệu cho đơn vị và đề phòng sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện; 

- Một số đơn vị đã tiến hành sáp nhập phải kịp thời cập nhật thông tin trong 

hệ thống theo sự thay đổi này; 

- Trường hợp phiếu điều tra được in ra từ hệ thống PCGD, XMC của Bộ 

GDĐT hết vị trí xác nhận thông tin cho năm 2021 thì phải in lại phiếu điều tra 

mới. 
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3. Kiểm tra và công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC các cấp 

- Phòng GDĐT sẽ tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra công nhận các 

xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 05 tuổi, phổ cập giáo 

dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2021 theo quy 

định hiện hành. 

- Hồ sơ kiểm tra: 

 + Các đơn vị thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ phục vụ kiểm tra các tiêu 

chuẩn theo quy định tại 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 PCGD, XMC. 

+ Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể về các loại biểu mẫu, danh mục hồ 

sơ minh chứng, … thống nhất trong toàn huyện theo từng cấp học đối với các 

trường để thuận lợi trong công tác kiểm tra và lưu trữ hồ sơ. 

4. Tiến trình thực hiện 

- Từ 06/9/2021 đến 04/10/2021: Các trường MN, MG, TH, THCS, 

TH&THCS hoàn thành việc điều tra, nhập, xử lí số liệu, hoàn tất các loại hồ sơ 

PCGD, XMC tại đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, 

XMC về Phòng GDĐT (có thông báo riêng của từng cấp học). 

- Từ 10/10/2021 đến 17/10/2021: UBND huyện tiến hành kiểm tra công tác 

PCGD, XMC ở các xã, thị trấn (kiểm tra riêng theo từng cấp học), đề nghị 

UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận huyện Đại Lộc đạt chuẩn PCGD, 

XMC theo quy định. 

* Lưu ý: Phần mềm PCGD trực tuyến chỉ mở để nhập dữ liệu trong thời 

gian từ ngày 27/9/2021 đến 17/10/2021 đối với đơn vị tỉnh Quảng Nam. 

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2021, 

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS 

trong toàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên (để thực hiện); 

- UBND huyện (để báo cáo);  

- Lãnh đạo Phòng GDĐT (để chỉ đạo); 

- Các Bộ phận của Phòng GDĐT (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, TH, THCS.  
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân 
 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2016/TT-BGD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

