ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40 /KH-UBND

Tuy Phước, ngày 18 tháng 06 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
trên địa bàn huyện Tuy Phước
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ ban
hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Thông tư số 07/2016/TTBGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo
đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ; Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/5/2021 của UBND
tỉnh Bình Định về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
trên địa bàn tỉnh Bình Định; trên cơ sở đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại
Tờ trình số 107/TTr-PGDĐT ngày 14/6/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch
thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2021 trên địa
bàn huyện Tuy Phước như sau:
I. MỤC TIÊU
Duy trì kết quả PCGD, XMC của huyện đã đạt được trong năm 2020 và nâng
cao chất lượng PCGD, XMC ở các độ tuổi trong năm 2021, cụ thể:
1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
Có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,
toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
2. Phổ cập giáo dục tiểu học
Có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Toàn
huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Có 6/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2;
7/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Toàn huyện
đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
4. Xóa mù chữ
Có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Toàn huyện đạt chuẩn
xóa mù chữ mức độ 2.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
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1. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
- Đảm bảo có đủ về số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn
trình độ đào tạo ở cấp học mầm non và phổ thông.
- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo các quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
tham gia dạy xóa mù chữ.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện phân công cán bộ theo dõi
công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ trên
địa bàn.
2. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông đảm bảo về giao thông để học sinh đi học thuận lợi.
- Đảm bảo khối phòng học, phòng học bộ môn được xây dựng đạt tiêu chuẩn
theo quy định, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập;
có đầy đủ khối phòng phục vụ học tập và khối hành chính - quản trị đáp ứng yêu cầu
các hoạt động của nhà trường nhằm tiếp tục nâng cao số lượng trường mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
- Tăng cường cơ sở vật chất, từng bước đảm bảo đủ trang thiết bị dạy học tối
thiểu theo quy định tại các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trang thiết bị dạy
học trang bị cho các trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Chú trọng
việc khai thác và sử dụng thiết bị dạy học gắn với việc đổi mới phương pháp dạy
học.
- Có đủ sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường
xuyên, an toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát
nước; có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện.
3. Nâng cao kết quả giáo dục
- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,
gắn việc thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC với việc triển khai chương trình giáo
dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
- Hệ thống các trường phổ thông tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban
hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày
24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình
giáo dục phổ thông.
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- Tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với điều kiện của từng địa
phương. Phát huy vai trò của các trưởng thôn, dòng họ trong việc vận động người
mù chữ tham gia học tập. Cùng với việc tổ chức các lớp xóa mù chữ, tích cực mở
các lớp học sau khi biết chữ để củng cố bền vững kết quả biết chữ, duy trì và từng
bước nâng cao chuẩn biết chữ cho các đối tượng.
4. Công tác điều tra và cập nhật dữ liệu
Tổ chức điều tra, cập nhật dữ liệu PCGD, XMC vào phiếu điều tra hộ gia
đình đảm bảo đầy đủ, chính xác, tránh bỏ sót đối tượng (hoàn thành trước ngày
31/8/2021); thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC
của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
5. Công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Tổ chức thực hiện và hướng dẫn cụ thể nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra
và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC các cấp theo các 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 Giáo dục và Đào tạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND huyện củng cố, kiện toàn Ban
chỉ đạo PCGD, XMC huyện và ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện
công tác PCGD, XMC theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị
trấn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp với các phòng, ban có liên quan để tham mưu cho UBND huyện
về kinh phí, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nhằm đảm bảo các điều kiện thực
hiện tốt việc duy trì đạt chuẩn PCGD, XMC trong năm 2021.
- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt việc điều tra, thống kê, lập hồ
sơ PCGD, XMC cấp xã (thị trấn), đồng thời tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm
tra, công nhận các xã (thị trấn) đạt chuẩn PCGD, XMC; chuẩn bị đầy đủ các điều
kiện, nội dung để làm việc với đoàn kiểm tra của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí chi cho công tác PCGD,
XMC trên địa bàn huyện kịp thời, hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các
trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có kinh phí để triển khai thực hiện công
tác PCGD, XMC theo quy định hiện hành.
3. Phòng Nội vụ huyện
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Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xác định vị trí việc làm và số lượng
người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện nhiệm vụ PCGD,
XMC chữ trên địa bàn huyện theo quy định hiện hành của nhà nước.
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tổ chức
tuyên truyền; vận động, giáo dục thanh niên trong độ tuổi tham gia học nghề. Phối
hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các trường THCS, THPT thực hiện
tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh.
5. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT-TT huyện
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Bố trí thời lượng phát thanh về
công tác PCGD, XMC nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong
toàn xã hội đối với việc nâng cao dân trí, đồng thời khích lệ những đơn vị, tập thể,
cá nhân có thành tích trong công tác PCGD, XMC.
6. Huyện đoàn
- Chỉ đạo cho Đoàn thanh niên ở cấp cơ sở phối hợp với Ban Chỉ đạo PCGD,
XMC các xã, thị trấn làm tốt công tác điều tra, nắm chắc số lượng đoàn viên và
thanh, thiếu niên trong độ tuổi PCGD, XMC để tổ chức thực hiện.
- Tổ chức cuộc vận động đoàn viên, đội viên tham gia học tập tốt trên mọi
lĩnh vực. Vận động số đoàn viên, đội viên đã bỏ học giữa chừng đến trường, ra lớp.
- Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp có tính thu hút cao để đoàn
viên thanh niên tự giác tham gia, qua đó cảm hóa được những đoàn viên hư hỏng,
có biểu hiện thiếu tích cực trong học tập.
- Phối hợp tốt với các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện để đẩy mạnh mọi họat động của tổ chức
Đoàn trong nhà trường, từ đó có điều kiện động viên, khích lệ đoàn viên, đội viên
phấn đấu học tập có hiệu quả.
7. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ cho con đi
học đúng độ tuổi, không để con bỏ học; gắn với công tác chăm sóc và nuôi dạy
con; Tạo điều kiện hỗ trợ tinh thần, vật chất cho gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn được đến trường, phấn đấu học tập ít nhất đến hết bậc Trung học cơ
sở, Trung học phổ thông và các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.
8. Hội Khuyến học huyện
Chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ công
tác giáo dục. Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh ở khu phố, thôn,
xóm để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn học
sinh bỏ học giữa chừng và huy động học sinh bỏ học trở lại học tập.
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9. Các trường THPT trên địa bàn huyện
- Làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh để đảm bảo tỷ lệ thanh thiếu niên
trong độ tuổi từ 15-18 tuổi đã và đang học THPT đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.
- Định kỳ vào tháng 8 hằng năm, cung cấp cho Ban Chỉ đạo PCGD, XMC
các cấp danh sách học sinh lưu ban, bỏ học, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và học
sinh đã tốt nghiệp THPT.
10. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
- Tuyên truyền vận động học sinh đã tốt nghiệp lớp 9, học sinh bỏ học ở các
trường THPT tham gia học nghề, học THPT hệ giáo dục thường xuyên.
- Định kỳ vào tháng 8 hằng năm, cung cấp cho Ban chỉ đạo PCGD, XMC
các cấp danh sách học sinh lưu ban, bỏ học, học sinh học nghề và học THPT hệ
giáo dục thường xuyên.
11. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PCGD, XMC phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong việc triển khai thực
hiện công tác PCGD, XMC tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền
thanh, thiếu niên trong độ tuổi Phổ cập ra lớp. Chỉ đạo các trường THCS trên địa
bàn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường huyện để huy
động và tổ chức lớp bổ túc THCS, THPT tại cơ sở cho số học sinh bỏ học giữa
chừng tham gia học tập.
- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở đơn vị mình có những biện pháp thích hợp
để tổ chức và vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ về vật chất cho những đối
tượng trong độ tuổi phổ cập có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện tiếp tục học tập.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác điều tra PCGD, XMC và cập nhật đối
tượng trong độ tuổi PCGD, XMC trên địa bàn (học sinh đang học hoặc đã bỏ học,
số học sinh đang theo học hoặc đã học xong Trung học chuyên nghiệp và trường
dạy nghề để bổ sung số liệu đạt chuẩn theo quy định). Thường xuyên theo dõi, cập
nhật đầy đủ số người mù chữ ở các độ tuổi, tích cực vận động người mù chữ tham
gia học tập các lớp xóa mù chữ nhằm củng cố và từng bước nâng cao tỷ lệ người
biết chữ.
- Hằng năm tiến hành tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, đánh giá kết quả
thực hiện PCGD, XMC của đơn vị. Tổ chức hội nghị để đánh giá, rút kinh nghiệm
việc triển khai thực hiện công tác PCGD, XMC chữ ở địa phương.
- Sử dụng nguồn kinh phí chi cho việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục,
xóa mù chữ được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, theo phân
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cấp quản lý và nguồn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài
nước.
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện có liên quan; Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn; các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện và
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP K4;
- Các trường THPT;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Tân

