
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:    /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Kỳ, ngày     tháng  7  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 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 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 72/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện Tứ Kỳ về thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-
XMC) năm 2021;

Trên cơ sở kết quả PCGD-XMC chữ năm 2021 của xã, Ủy ban nhân dân xã 
Hà Kỳ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2021, cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Củng cố, nâng cao kết quả công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi (PCGD MN5T), PCGD Tiểu học đúng độ tuổi (PCGD TH), PCGD 
Trung học cơ sở (PCGD THCS) và xóa mù chữ (XMC) trên địa bàn xã Hà Kỳ; 
từng bước nâng cao chất lượng giáo dục MN, TH, THCS và giáo dục thường 
xuyên (GDTX) đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo 
trong giai đoạn hiện nay.

2. Kiểm tra, công nhận PCGD MN5T, PCGD TH, PCGD 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. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
 Xã Hà Kỳ phấn đấu tiếp tục được công nhận là xã đạt chuẩn PCGD-XMC 

năm 2021, trong đó:
1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Đạt
2. Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi: Đạt chuẩn mức độ 3.
3. Phổ cập giáo dục THCS: Đạt chuẩn mức độ 3
4. Xóa mù chữ: Đạt chuẩn mức độ 2.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:



1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với 
công tác PCGD-XMC; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ 
đạo PCGD-XMC.

2. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị định 20/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 
2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xòa mù chữ; Thông tư 
07/2016/BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
Quy định điều kiệnbảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận 
đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xòa mù chữ; làm tốt công tác tuyên truyền để các 
cấp, các ngành, các tâng lớp nhân dân hiểu rõ về chủ trương và hiệu quả của 
công tác phổ cập đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

3. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên 
về công tác PCGD-XMC. Thường xuyên tuyên truyền, thực hiện tốt việc huy 
động học sinh ra lớp đầu cấp, quản lý và duy trì tốt sĩ số học sinh.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; thực hiện tốt chỉ thị 
về nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học 
tốt; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

5. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém; chú trọng nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, 
bảo đảm đánh giá sát đối tượng, đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

6. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; quan tâm công 
tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo các điều kiện cho việc 
thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác PCGD-XMC; kịp thời động viên, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PCGD-
XMC. Đưa tiêu chí thực hiện công tác PCGD-XMC vào chỉ tiêu xét thi đua 
khen thưởng hàng năm của đơn vị.

IV. NỘI DUNG CÔNG TÁC CỤ THỂ:
1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã:
Căn cứ vào tình hình thực tế, đội ngũ lãnh đạo UBND xã và các thôn có sự 

thay đổi, Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ năm 2021. Cơ cấu như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ

1 Ông Vũ Văn Khanh Phó CT UBND xã Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng trường THCS Phó ban TT
3 Ông Phạm Hồng Bắc Hiệu trưởng trường Tiểu học Phó ban
4 Bà Phạm Thị Hải Hiệu trưởng trường Mầm non Phó ban
5 Ông Nguyễn Văn Trung Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch Phó ban



6 Ông Phạm Như Thanh Phó Hiệu trưởng trường THCS Thành viên
7 Ông  Phạm Xuân Trường Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Thành viên
8 Bà Bùi Thị Phương Diệp Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Thành viên

9 Ông Nguyễn Đức Sự CB phụ trách PCGD trường 
THCS Thành viên

10 Ông Nguyễn Trọng Vững CB phụ trách PCGD trường TH Thành viên
11 Bà Đào Thị Phương Thảo CB phụ trách PCGD trường MN Thành viên
12 Ông Phạm Ngọc Dung Trưởng thôn thôn Trạch Lộ Thành viên
13 Bà Trần Thị Tâm Trưởng thôn thôn Hà Hải Thành viên
14 Bà Đào Thị Hòe Trưởng thôn thôn Đại Hà Thành viên

2. Kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo, triển khai, quản trị Hệ thống thông 
tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

Tổ chức kiện toàn Tổ công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 
gồm các ông bà:

+ Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS. Tổ 
trưởng có trách nhiệm chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai sử dụng HTQLPCGD-
XMC cấp xã.

+ Các ủy viên:
1. Ông Phạm Như Thanh      Phó Hiệu trưởng trường THCS.
2. Ông Phạm Xuân Trường   Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học.
3. Bà Bùi Thị Phương Diệp       Phó Hiệu trưởng trường Mầm non.
4. Ông Nguyễn Đức Sự   GV phụ trách CNTT trường THCS
5. Ông Nguyễn Trọng Vững   GV phụ trách CNTT trường Tiểu học.
6. Bà Đào Thị Phương Thảo   GV phụ trách CNTT trường Mầm non.
+ Tổ công tác có nhiệm vụ:
- Tham gia tập huấn, triển khai sử dụng HTQLPCGD-XMC cấp huyện, xã.
- Tổ chức tập huấn cấp xã.
- Thực hiện điều tra các hộ gia đình có đối tượng PCGD-XMC.
- Nhập liệu PCGD-XMC.
- Xử lý dữ liệu, báo cáo các cấp quản lý.
3. Tập huấn, triển khai công tác PCGD-XMC:
- Số lớp tập huấn: 01 lớp.
- Thành phần: Ban chỉ đạo điều tra PCGD-XMC, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên các trường MN, TH, THCS được phân công điều tra phổ cập và hoàn thiện 
Phiếu điều tra Phổ cập.

- Báo cáo viên: Ông Phạm Như Thanh - Phó Hiệu trưởng trường THCS Hà Kỳ.
- Nội dung tập huấn:



+ Tìm hiểu cấu trúc, nội dung Phiếu điều tra;
+ Hướng dẫn sử dụng Phiếu điều tra.
+ Thống nhất cách thức điều tra tại hộ gia đình;
+ Thực hành điền thông tin trên Phiếu điều tra;
+ Rút kinh nghiệm công tác PCGD-XMC năm 2021.
- Thời gian: theo Công văn Hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, 

Xóa mù chữ cấp huyện.
4. Chỉ đạo tổ chức điều tra và nhập dữ liệu:
Ban chỉ đạo PCGD-XMC thực hiện công tác điều tra, nhập dữ liệu trên Hệ 

thống  thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tổng hợp và báo 
cáo theo quy định như năm 2020.

- Về việc điều tra đối tượng PCGD-XMC:
Thực hiện điều tra theo mẫu phiếu mới theo hướng: mỗi trường (MN, TH, 

THCS) phụ trách một số địa bàn dân cư, chịu trách nhiệm về tính chính xác của 
việc thu thập thông tin theo Phiếu điều tra.

Phân công cụ thể như sau:
+ Trường Mầm non Hà Kỳ: phụ trách thôn  Đại Hà.
+ Trường Tiểu học Hà Kỳ: phụ trách thôn Hà Hải.
+ Trường THCS Hà Kỳ: phụ trách thôn Trạch Lộ
- Về số liệu và cập nhật số liệu PCGD-XMC: Sử dụng HTQL PCGD-XMC 

do Bộ GD&ĐT quy định để cập nhật, quản lí và lưu trữ thông tin về kết quả 
công tác PCGD-XMC. Số liệu trên hệ thống phải được cập đảm bảo đầy đủ, 
chính xác và thống nhất với số liệu trong hồ sơ PCGD MN5T, PCGD tiểu học, 
PCGD THCS, xóa mù chữ ở các cấp.

5. Phiếu  điều tra phổ cập giáo dục: 
- Thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên về công tác phổ cấp xóa mù chữ 

năm 2021 là năm hết phải viết phiếu mới.(Mẫu theo quy định).
- Quy định chung về mã số của xã; mã số của thôn: Viết tắt chữ cái đầu viết 

thường tên đầy đủ của thôn; số thứ tự của hộ gia đình bắt đầu từ 001 đến hết.
+ Mã xã Hà Kỳ: 09
+ Mã thôn Trạch Lộ: TL
+ Mã thôn Hà Hải: HH
+ Mã thôn Đại Hà: ĐH
- Thống nhất cách đánh mã số phiếu điều tra hộ gia đình như sau:
Mã số xã-mã số thôn-Số thứ tự của hộ gia đình
Ví dụ: Xã Hà Kỳ (mã số xã là 09), thôn Trạch Lộ (mã số thôn là QL), hộ 

thứ 99: Cách đánh mã số phiếu như sau: 09-TL-001
- Đối với hộ có 07 nhân khẩu trở lên thì sử dụng phiếu điều tra khổ A4 in 

hai mặt, ngoài ra thì sử dụng phiếu điều tra một mặt.



- Đóng thành tập theo thôn, đính kèm danh sách chủ hộ của thôn đó.
6. Tự kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã:
6.1. Nội dung, quy trình, thủ tục t ự  kiểm tra và tiêu chuẩn công 

nhận đạt chuẩn PCGD-XMC thực hiện theo quy định tại Nghị định 20, Thông 
tư 07.

- PCGD MN5T: Điều 6 (Nghị định 20); Điều 3 (Thông tư 07). PCGD 
TH: Điều 9, 10, 11 (Nghị định 20); Điều 4 (Thông tư 07). PCGD THCS: Điều 
14, 15, 16 (Nghị định 20); Điều 5 (Thông tư 07). XMC: Điều 19, 20, 21 (Nghị 
định 20); Điều 6 (Thông tư 07).

- Ủy ban nhân dẫn xã thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá kết quả PCGD-
XMC; lập biên bản tự kiểm tra (căn cứ Chương II, Chương III, Chương V, Nghị 
định 20);

- Sau khi có kết quả tự kiểm tra, Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ, đề nghị cấp 
huyện kiểm tra, công nhận mức độ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ của xã 
Hà Kỳ năm 2021.;

6.2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGD-XMC
- Hồ sơ thực hiện như năm 2021 (điều chỉnh khi có Hướng dẫn mới)
6.3. Thời điểm tự kiểm tra, đề nghị công nhận:
Đoàn kiểm tra cấp xã tổ chức tự kiểm tra kết quả thực hiện PCGD-XMC 

khoảng từ 12/9/2021 - 15/9/2022.
V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP
1. Công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCGD-CMC
- Các quyết định, những văn bản về công tác PCGD-XMC của địa phương.
- Văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND xã 
- Việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
- Công tác phối kết hợp của các thành viên trong Ban chỉ đạo.
2. Các giải pháp thực hiện
2.1 Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền 
- Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể: triển khai 

các văn bản của cấp trên, chỉ đạo kịp thời các hoạt động PCGD - XMC trên địa 
bàn xã.

- Đảng ủy, HĐND, UBND đến các ban ngành đoàn thể, chi bộ các thôn đều 
có nghị quyết, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động về công tác phổ 
cập giáo dục. 

- UBND xã thường xuyên củng cố Ban chỉ đạo PCGD - XMC, trưởng ban 
phổ cập giáo dục là đồng chí phó chủ tịch UBND xã, các thành viên trong ban chỉ 
đạo có tâm huyết gắn bó với công tác giáo dục tại địa phương. Ban chỉ đạo phân 
công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên đôn đốc kiểm tra.   

2.2. Công tác tuyên truyền:



- Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức 
chính trị xã hội về Luật PCGD; các thời điểm tuyển sinh, chế độ chính sách đối 
với học sinh khuyết tật, học sinh nghèo, học sinh con gia đình chính sách...

- Các nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên được học tập để nắm chắc 
các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác PCGD-XMC: nhiệm vụ, hồ sơ và 
nghiệp vụ phổ cập, công tác điều tra, theo dõi học sinh đi đến, thực hiện chương 
trình kế hoạch dạy học, giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập,...

- Sử dụng tốt các hình thức, công cụ tuyên truyền: Qua đài phát thanh, qua 
các Hội nghị ... 

2.3. Công tác điều tra, huy động trẻ đến trường
- Các nhà trường phối hợp với các lực lượng tham gia công tác điều tra độ 

tuổi từ 0 đến 60 tuổi; đảm bảo huy động hết số trẻ các độ tuổi đến lớp (kể cả học 
sinh khuyết tật).

- Thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” nhằm tuyên truyền, huy 
động hết số trẻ trong độ tuổi đến trường hiệu quả.

- Trước khi tuyển sinh, các nhà trường cho thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng (đài phát thanh xã) để nhân dân biết nhằm huy động hết số 
trẻ đến lớp.

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS  thực hiện tốt công tác duy trì sĩ 
số, điều tra xác minh các đối tượng xóa mù chữ học ngoài xã, bỏ học, chuyển đi 
và đến từng tháng, quý. Thông báo kịp thời đến Hội đồng giáo dục đối với 
những trường hợp có nguy cơ bỏ học để vận động các em ra lớp.

Ngoài việc phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, động viên con 
em học tập tố, các đơn vị còn làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu giúp học 
sinh nắm bắt được kiến thức cơ bản, các em tự tin trong học tập.

2. 4. Công tác duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng
a. Quản lí, chỉ đạo của nhà trường:
- Xây dựng cảnh quan trường học xanh-sạch-đẹp, tập thể đoàn kết, thống 

nhất. Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn. Đặc biệt là cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học 
sinh tích cực”. Giữ vững nề nếp kỷ cương trường học. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đảm bảo phẩm chất chính trị, 
chuyên môn nghiệp vụ. Bố trí hợp lí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản 
lí, giáo viên đảm bảo đủ tỷ lệ giáo viên trên lớp.

- Tăng cường công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình xã hội hiện nay.

b.  Duy trì sĩ số



- Các nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên nhà trường làm tốt công tác 
điều tra, huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp (kể cả học sinh khuyết tật).

- Ổn định và giao sĩ số cho giáo viên chủ nhiệm ngay từ đầu năm học, theo 
dõi từng kỳ, từng tháng cập nhật thường xuyên.

- Tiếp tục củng cố kỷ cương nền nếp trường, lớp.
c.  Nâng cao chất lượng
- Đẩy mạnh các hoạt động dạy và học trong nhà trường, nâng cao hiệu quả 

giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu, dạy học theo chuẩn 
kiến thức kỹ năng. 

Dạy học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi và tình hình địa phương. Tổ 
chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, các trò chơi dân gian.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, 
sao cho mỗi giờ dạy nhẹ nhàng hiệu quả, chất lượng cao. Phát huy tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo của học sinh trong từng bài học.

- Ngay từ đầu năm học tiến hành khảo sát phân loại các đối tượng học sinh 
giỏi, học sinh yếu, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật giao cho giáo viên có 
năng lực và tinh thần trách nhiệm để bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng mũi 
nhọn, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban.

- Duy trì tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Lập cam kết về chất lượng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo 

dục là nhà trường - gia đình - xã hội, tạo mọi điều kiện động viên học sinh cố 
gắng phấn đấu vươn lên.

2.5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tu sửa cơ sở vật chất, mua bàn 

ghế bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất trong các phòng học đảm bảo việc dạy và 
học của giáo viên, học sinh.

- Tăng cường một số sách cho phòng thư viện đảm bảo đủ điều kiện thư 
viện chuẩn. Trang bị thêm đồ dùng dạy học và một số trang thiết bị khác 

- Xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục trang trí 
phòng học đẹp, trồng bổ sung một số cây xanh bóng mát xung quanh trường tạo 
cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

2.6. Công tác xã hội hóa giáo dục
- Tuyên truyền tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác xã 

hội hoá giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho dạy 
và học đồng thời tăng cường sự chăm lo giáo dục học sinh.

- Tham mưu với cấp lãnh đạo để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục đạt 
hiệu quả.



- Thực hiện xã hội hoá giáo dục đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, đảm bảo 
tính công khai, minh bạch.

- Chăm lo giúp đỡ học sinh diện gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, HS khuyết tật.

2.7. Tập huấn nghiệp vụ phổ cập:
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ (tìm hiểu phiếu điều tra, cách ghi phiếu, nhập 

dữ liệu)
- Phối kết hợp trong công tác điều tra, nhập dữ liệu, thống kê, báo cáo.
2.8. Công tác kiểm tra, đánh giá
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác phổ cập giáo dục- Xòa mù chữ. 

Tập trung vào các thời điểm học sinh kết thúc năm học (hoàn thành chương 
trình), đầu năm học,…

Tổ chức tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD- XMC năm 2021 vào 
tháng 09/2021.

2.9. Công tác thi đua, khen thưởng
Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng kịp thời phát hiện, biểu dương 

những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục, 
đồng thời xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm. Tổ chức tổng kết đánh giá thi 
đua khen thưởng năm 2021, triển khai kế hoạch năm  2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với UBND xã:
- Tham mưu với Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo công tác CMC-PCGD 

và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.
- UBND xã ban hành  Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phổ cập-

XMC của xã.
- Xây dựng kế hoạch công tác CMC-PCGD, trong đó phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các ban ngành đoàn thể và thành viên trong ban chỉ đạo CMC-
PCGD xã để thực hiện công tác.

- Tuyên truyền trên bản tin của xã  về công tác PCGD-XMC.
- Bố trí kinh phí cho công tác điều tra bổ sung  ở xã hàng năm.
- Chỉ đạo Công an xã rà soát, cập nhật danh sách chuyển đi, chuyển đến, 

các đối tượng  mới nhập khẩu để tránh tình trạng thiếu sót tên đối tượng điều tra 
(đặc biệt các đối tượng thường trú tại địa phương).

- Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS phối hợp trong công tác điều tra, 
nhập số liệu từ phiều điều tra vào phần mềm PCGD.

- Tổ chức điều tra, lập danh sách trẻ 5 và 6 tuổi, phối hợp với các trường 
Tiểu học (có đối tượng  diện PCGD của xã đang theo học) để cập nhật  danh 
sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, từ đó lập kế hoạch và tổ chức 



huy động trẻ 5 tuổi vào học Mầm non; 6 tuổi vào học lớp 1, hoàn thành chương 
trình Tiểu học vào học lớp 6 theo hướng dẫn của PGD&ĐT.

- Tiến hành điều tra các đối tượng  PC THCS, THPT và các đối tượng khác 
đến 60 tuổi trên địa bàn. 

- Tiến hành điều tra các đối tượng mù chữ trên địa bàn, lập danh sách thống kê 
- Triển khai cập nhật vào phiếu điều tra, phần mềm PCGD và sổ phổ cập.
- Thống kê số liệu, tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả đạt được 

theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT gửi kết quả về Phòng GD&ĐT và tờ trình đề 
nghị huyện kiểm tra, công nhận công tác CMC-PCGD. 

- Vận động các đối tượng trong độ tuổi phổ cập ra lớp.
2. Với các Nhà trường MN, TH, THCS:
a. Trường Mầm non: Huy  động trẻ ra lớp, thực hiện PC mẫu giáo trẻ 5 

tuổi. Tập trung nâng cao chất lượng nuôi và dạy.
b. Trường Tiểu học: Tổ chức vận động duy trì số lượng và nâng cao chất 

lượng dạy và học các lớp phổ thông.  Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức mở các lớp 
XMC, GDTTSBC theo kế hoạch. Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư xây 
dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Bộ.

c. Trường THCS: Tham mưu với UBND xã, ban hành các văn bản chỉ đạo 
đến công tác phổ cập giáo dục. Tổ chức vận động duy trì số lượng và nâng cao 
chất lượng dạy và học các lớp phổ thông. Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức mở 
các lớp bổ túc THCS theo kế hoạch. Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư xây 
dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Bộ

3. Với các THPT, TTGDTX :
- Chuyên trách phổ cập các trường  THPT, TTGDTX có trách nhiệm:
Cung cấp danh sách  HS  đang học  tại trường  gửi trường THCS trình độ 

văn hóa 
Cung cấp danh sách HS lớp 12 được  đỗ TN THPT (hoặc danh sách được 

công nhận TN THPT năm học 2021 - 2021) gửi về trường THCS.
Vận động học sinh bỏ học tham gia các lớp bổ túc văn hóa.
4. Các  ban ngành của xã .
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục- Xóa 

mù chữ.
- Phối kết hợp với Ban chỉ đạo và các nhà trường trong việc thực hiện công 

tác phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ: điều tra phổ cập, vận động học sinh bỏ học 
đến trường.



VII. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ LỊCH TRÌNH  THỰC HIỆN.

Thời gian Nhiệm vụ trọng tâm Cấp thực hiện Bổ 
sung

Tháng 
01-2021

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục, 
Xóa mù chữ xã
- Họp BCĐ PCGD xã.
- Lập kế hoạch  điều tra phổ cập năm  2021

- UBND xã.

- BCĐ PC xã.
- BCĐ, các nhà 
trường

Tháng 
02-2021

- Các nhà trường họp Tiểu ban ra quyết định 
thành lập Ban điều hành tại nhà trường.
- Các trường thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỉ 
cương; nâng cao chất lượng dạy-học; duy trì sĩ 
số.
- Tiếp tục điều tra bổ sung, cập nhật các đối 
tượng trong độ tuổi phổ cập.

- Các nhà trường

Tháng 
03-2021

- Các trường thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỉ 
cương; nâng cao chất lượng dạy-học; duy trì sĩ 
số.
- Tiếp tục kiện toàn hồ sơ phổ cập.

- Các nhà 
trường, đoàn 
thể

- BCĐ PCGD

Tháng 
04-2021

- Các trường thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỉ 
cương; nâng cao chất lượng dạy-học; duy trì sĩ 
số.
-  Điều tra PCMG 5 tuổi. Công nhận đạt chuẩn 
PCMN cho trẻ 5 tuổi.
- Chú trọng bồi dưỡng học sinh khối 5 và khối 
9 đảm bảo chất lượng hoàn thành chương trình 
TH và TNTHCS.

- Các nhà trường
 

- Trường MN 

- Các nhà trường

Tháng 
05-2021

- Tổng kết năm học; Tổ chức xét Hoàn thành 
CTTH và Tốt nghiệp THCS.
- Họp BCĐ PCGD xã: Triển khai công tác phổ 
cập GD 6 tháng cuối năm 2021.

- Các nhà trường
 

- BCĐPC xã

Tháng 
06 -2021

- Tổng hợp lại các tiêu chuẩn phổ cập sau khi 
xét chuyển cấp lớp 5 và xét TNTHCS với khối 
lớp 9.
- Hoàn thành Phổ cập GD Mầm non cho trẻ 5 
tuổi
- Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh vào lớp 
1 và lớp 6 năm học 2021 -2021

- Tiểu học và 
THCS

- Trường Mầm 
non.

- TH và THCS

Tháng 
07-2021

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh vào lớp 
1 và lớp 6 năm học 2021 -2022.

-  Trường THCS



Thời gian Nhiệm vụ trọng tâm Cấp thực hiện Bổ 
sung

- Xây dựng kế hoạch Tổ chức ôn tập, rèn 
luyện trong hè cho đối tượng học sinh xét lên 
lớp lần 2.

Tháng 
08-2021

- Tổ chức ôn tập, rèn luyện trong hè và xét lên 
lớp lần 2.
- Tham mưu đầu tư xây dựng, tu sửa, trang bị 
cơ sở vật chất trường lớp học, chẩn bị các điều 
kiện cho năm học mới.
- Thực hiện tuyển sinh, vận động trẻ đúng độ 
tuổi đến lớp.
-  Họp Ban chỉ đạo phổ cập xã.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ điều 
tra PC .
- Thực hiện điều tra phổ  cập- XMC.

- Các nhà 
trường.

- Các nhà trường.
 

- Các nhà trường

- Ban chỉ đạo
- Tổ công tác.
- Các bộ phận

Tháng 
09-2021

-  Họp Ban chỉ đạo phổ cập xã.
- Xử lý phiếu, hoàn thành nhập thông tin trên 
phần mềm.
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập năm 2021.
- Ra quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra 
công tác phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 
2021.
- Tiến hành tự kiểm tra công tác phổ cập-Xóa 
mù chữ năm 2021.
- Kiện toàn hồ sơ phổ cập- Xóa mù chữ sau 
kiểm tra.
- Lập tờ trình đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ, 
Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ kiểm tra công nhận 
phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 2021.
- Đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục- Xóa 
mù chữ năm 2021 của cấp trên.

- BCĐ xã
- Các nhà trường

- Các nhà trường
- Ban chỉ đạo

 - Đoàn kiểm tra 
các trường
- Các nhà trường

- UBND xã

- UBND xã +các 
nhà trường

Tháng 
10-2021

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục- Xóa mù 
chữ sau kiểm tra.
- Họp Ban chỉ đạo rút kinh nghiệm thực hiện 
công tác phổ cập giáo dục-Xóa mù chữ năm 
2021

- Các nhà trường

- Ban chỉ đạo+ 
Các nhà trường

Tháng 
11-2021

- Đón đoàn kiểm tra PCGD, Xóa mù chữ của 
Sở GD&ĐT
- Kiện toàn hồ sơ sau kiểm tra.

- Các nhà trường

- Các nhà trường

-

Tháng 
12-2021

- Cập  nhật bổ sung các đối tượng trong độ 
tuổi phổ cập.
- Lập kế hoạch và tổ chức vận động các đối 
tượng CMC-PCGD ngoài nhà trường ra lớp

- Các trường 

- Ban chỉ đạo.



Thời gian Nhiệm vụ trọng tâm Cấp thực hiện Bổ 
sung

- Tiếp nhận, mở lớp PCGD - TT HTCĐ
      
  Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PCGD-CMC năm học 2021, Ủy 
ban nhân dân xã yêu cầu Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã, các trường học, ban 
ngành, đoàn thể có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã căn cứ nội dung trên để kiểm tra, đánh giá 
việc thực hiện PCGD -XMC của các đơn vị trường học. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, phản ánh với Ban chỉ đạo 
phổ cập xã- cơ quan thường trực để có hướng dẫn và giải quyết ./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;         Để báo cáo 
- UBND xã;
- Các ban, ngành liên quan;
- Các trưởng thôn;                        để thực 
hiện
- Các trường học trên địa bàn;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Chủ tịch

Phạm Văn An
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