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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, thẩm định công tác Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2022 
 

 

 

Căn cứ 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 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, xóa mù chữ (PCGD-XMC); 

Thực hiện Công văn số 1959/SGDĐT-GDMNTH ngày 12 tháng 7 năm 

2022 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ năm 2022 theo kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND 

tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, thẩm định công tác 

phổ cập giáo dục tiểu học năm 2022 như sau.  

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA 

- Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học 

(PCGD TH) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. 

- Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện bảo đảm PCGD TH; hồ sơ, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận PCGD TH theo quy định tại địa phương. 

- Rà soát hồ sơ chuẩn bị Bộ GDĐT kiểm tra công nhận tỉnh Ba Rịa-Vũng 

Tàu đạt Chuẩn PCGD tiểu học năm 2022. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA  

1. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra hồ sơ PCGD tiểu học và đối chiếu kết quả số liệu PCGDTH 

trên hệ thống quản lí dữ liệu Phổ cập giáo dục. Các đơn vị mang hồ sơ hoàn 

chỉnh, chính thức của từng xã, phường, thị trấn và hồ sơ cấp huyện, thị xã, thành 

phố tập trung về Sở GDĐT để kiểm tra. 

- Kiểm tra thực tế ở xã/phường/thị trấn, tổ dân cư, khu phố và hộ gia đình 

để xác nhận tính trung thực của các số liệu ghi trên hồ sơ phổ cập và trên hệ 

thống thông tin quản lí dữ liệu phổ cập. 

2. Nội dung, hồ sơ kiểm tra 

- Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận kết quả Phổ cập 

GDTH năm 2022 của đơn vị huyện, thị xã, thành phố. 

- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-XMC năm 2022 các cấp; 



   

- Kế hoạch chỉ đạo, quản lí, triển khai thực hiện công tác PCGD-XMC; 

- Quyết định kiểm tra, Biên bản kiểm tra của Ban chỉ đạo PCGD-XMC 

huyện, thị xã, thành phố; Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

phổ cập năm 2022;  

- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện PCGD-XMC năm 2022; 

- Các biểu mẫu thống kê theo qui định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP và 

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT. 

- Sổ đăng bộ; Sổ theo dõi công tác PCGD-XMC; 

- Danh sách học sinh học trái tuyến, học sinh chuyển đi, học sinh bỏ học; 

- Hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 

2021-2022; 

- Danh sách học sinh khuyết tật; 

- Danh sách học sinh dân tộc; 

- Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

- Kiểm tra đối chiếu phiếu điều tra thông tin hộ gia đình về PCGD-TH của 

03 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc mỗi huyện, thị xã, thành phố. Mỗi xã, 

phường, thị trấn kiểm tra 03 tổ dân cư, khu phố. Mỗi tổ dân cư, khu phố kiểm tra 

03 phiếu điều tra của hộ gia đình.  

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25/11/2022 cho đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ. Địa điểm kiểm tra hồ sơ: Phòng họp 604 Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Thời gian kiểm tra thực tế ở các đơn vị như sau: 

+ Ngày 29/11/2022 thành phố Bà Rịa 

+ Ngày 30/11/2022 huyện Long Điền 

+ Ngày 01/12/2022 huyện Đất Đỏ 

+ Ngày 03/12/2022 thị xã Phú Mỹ 

+ Ngày 05/12/2022 huyện Châu Đức 

+ Ngày 07/12/2022 huyện Xuyên Mộc  

+ Ngày 08/12/2022 thành phố Vũng Tàu 

+ Ngày 09/12/2022 huyện Côn Đảo 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai kế hoạch; ban hành quyết định kiểm tra phổ cập giáo dục tiểu 

học năm 2022. 



   

- Tổ chức và phân công thành viên kiểm tra hồ sơ theo quyết định. 

- Tổng hợp hồ sơ báo cáo trình UBND tỉnh ban hành quyết định công 

nhận kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2022 đối với các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm 

định kết quả Phổ cập 2022 của tỉnh. 

2. Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo kế hoạch. 

- Các văn bản chỉ đạo về PCGD-XMC của các cấp được đóng tập riêng, 

có bìa, mục lục, sắp xếp theo trình tự thời gian. Hồ sơ PCGD-XMC phải được 

sắp xếp khoa học, đúng trình tự theo tên hồ sơ và phải có chữ kí, đóng dấu của lãnh 

đạo UBND các cấp.  

- Cử cán bộ phụ trách phổ cập mang hồ sơ về Sở GDĐT theo thời gian quy 

định và chịu trách nhiệm trả lời giải trình trực tiếp khi đoàn kiểm tra có yêu cầu, 

dẫn đoàn kiểm tra thực tế ở xã/phường/thị trấn, tổ dân cư, khu phố và hộ gia 

đình,….  

- Các đơn vị huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành hồ sơ đề nghị công 

nhận phổ cập giáo dục tiểu học gửi về Sở GDĐT trước ngày 22/11/2022. 

3. Kinh phí 

- Các đơn vị quản lí thành viên tham gia kiểm tra chi trả chế độ công tác 

phí theo quy định hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, thẩm định Phổ cập giáo dục tiểu học năm 

2022. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp, triển khai thực hiện./. 

                   
 

 

Nơi nhận:    
 

GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh (b/c); 

- Thành viên đoàn kiểm tra (th/h); 

- UBND các huyện, thị, thành phố (ph/h); 

- Phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố (th/h); 

- Các Phó GĐ Sở (th/h); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, GDMNTH (HungTV). 
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