
 

 

 

 

          Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã 

Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-SDGĐT ngày 25/01/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung  học cơ sở năm 2021; Căn 

cứ kết quả làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/10/2021, Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ 

đạo thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục việc nhập số liệu trực tiếp từ các phiếu điều tra công tác xóa 

mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp học năm 2021 của đơn vị vào địa chỉ trang 

Website http://pc.hanoiedu.vn, hoàn thành trước ngày 01/12/2021. 

2. Duy trì các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo chất lượng phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và công tác xóa 

mù chữ mức độ 2 của đơn vị đã đạt được năm 2020 theo Quyết định số 

1073/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND Thành phố về việc công nhận các 

quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

năm 2020.    

3. Về công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

- Đối với các quận, huyện, thị xã đã được UBND Thành phố công nhận 

đạt mức độ 3 năm 2020: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

- Đối với các quận, huyện, thị xã đã được công nhận mức độ 2 theo Quyết 

định số 1073/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND Thành phố gồm các huyện 

Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Phú Xuyên: Rà soát các tiêu chí theo 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ và 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 phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đối chiếu với 

thực trạng của đơn vị, báo cáo cụ thể, nêu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để 

nâng mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên mức độ 3 của đơn 

vị. Báo cáo của đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua phòng Giáo 

dục phổ thông) trước ngày 08/11/2021. 
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4. Về kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 

- Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu và báo cáo kết quả phổ cập của các 

xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thành lập Đoàn kiểm 

tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các xã, phường, thị trấn  

trên địa bàn. 

- Chuẩn bị đầy đủ và gửi hồ sơ, báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ năm 2021 cấp quận, huyện, thị xã của đơn vị về Ban Chỉ đạo 

Thành phố trước ngày 15/12/2021 theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc (nếu có) thông tin về 

Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng chuyên môn của cấp học và đồng chí Đinh 

Hữu Lâm, chuyên viên phòng Giáo dục phổ thông, điện thoại: 0988426803) để 

kịp thời giải quyết. 
 

  Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);    

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;   

- Lưu: VT, GDPT.                                                                                         

   KT. GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

    Phạm Xuân Tiến 
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