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Phần I 

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC,  

XÓA MÙ CHỮ 

  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP 

 1. Công tác chỉ đạo 

Công tác PCGD, XMC tiếp tục được sự quan tâm của các cấp, các cơ quan, 

ban ngành, đoàn thể. Trong năm 2022, đã ban hành một số văn bản chỉ đạo việc 

thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC như sau: 

* Văn bản của UBND huyện: 

- Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 08/3/2022 của Ban Chỉ đạo Giáo dục-Đào 

tạo huyện về thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện Bạch Thông 

năm 2022; 

- Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện Bạch 

Thông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác giáo 

dục - đào tạo huyện Bạch Thông; 

- Kế hoạch số 240/KH-BCĐ ngày 04/10/2022 của Ban Chỉ đạo Giáo dục-Đào 

tạo huyện về việc kiểm tra, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù 

chữ năm 2022; 

- Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện Bạch 

Thông về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS, kết quả xóa 

mù chữ năm 2022; 

-  Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện Bạch 

Thông về việc công nhận đơn vị cấp xã thuộc huyện Bạch Thông đạt chuẩn quốc 

gia phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ 

cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ năm 2022; 

* Theo chức năng nhiệm vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản: 

Công văn số 171/CV-PGDĐT ngày 19/5/2022 của Phòng GD&ĐT Bạch Thông về 

việc đôn đốc triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. 
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 2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 

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

phủ về việc 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 về việc quy định về điều kiện 

đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ; Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý Nhà nước của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ dữ liệu trên hệ thống PCGD - XMC (căn cứ kết quả kiểm tra các xã), 

năm 2022, kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Bạch Thông 

đạt được như sau: 

 2.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 

 - Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: 574/574. 

 - Trẻ học 2 buổi trên ngày: 574/574. 

 - Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 601/601. 

 - Tổng số trẻ 3-5 tuổi: 1620, ra lớp: 1620/1620; Tỉ lệ: 100%, trong đó trẻ học 

tại địa bàn là 1440 trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là 180 trẻ. 

 - Tổng số trẻ 0-2 tuổi: 1100, ra lớp: 385/1100; Tỉ lệ: 35% trong đó trẻ học tại 

địa bàn là 362 trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là 23 trẻ. 

 - Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: 05; số trẻ 

khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 3/3; Tỉ lệ: 100% 

(Có các biểu số liệu kèm theo) 

 * Kết quả: 

- Có 14/14 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỷ lệ: 

100%. Đánh giá huyện Bạch Thông đạt tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.  

 2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học 

 - Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: 601/601. 

 - Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (năm học 2021-

2022): 540/540, đạt tỉ lệ 100% 

 - Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học 

2021-2022): 1929/1930, đạt tỉ lệ 99,95%. Trong đó số trẻ em 14 tuổi: 444; hoàn 

thành chương trình tiểu học: 426/427; Tỉ lệ 99,77%. 

 - Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học 0, chiếm tỉ lệ: 0%. 

 - Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường: 0; Tỉ lệ: 0. 

 - Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa bàn: 116, trong 

đó số trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: 97/97; Tỉ lệ: 100%. 

(Có các biểu số liệu kèm theo) 

 * Kết quả: 

- Có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, tỷ lệ: 100%. 
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- Đánh giá: Huyện Bạch Thông đạt tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD 

tiểu học mức độ 3 theo quy định. 

 2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

 - Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: 1595; tốt nghiệp 

THCS (tính đến năm học 2021-2022): 1558/1595; Tỉ lệ: 97,74%. 

 - Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương 

trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: 1365/1595; Tỉ lệ: 85,58%. 

 - Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): 135/3646; Tỉ lệ: 

3,7%, trong đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: 05; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: 130. 

 - Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): 130/1595, Tỉ lệ: 8,15%. 

 - Số lớp PCGD THCS: 0. 

 - Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11 -18 tuổi trên địa bàn: 100, số trẻ 

khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: 71/77; Tỉ lệ: 92,21%. 

(Có các biểu số liệu kèm theo) 

 * Kết quả: 

- Có 02 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, tỷ lệ: 14,3%. 

- Có 12 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, tỷ lệ: 85,7%.   

- Đánh giá: Huyện Bạch Thông đạt tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD 

trung học cơ sở mức độ 2 theo qui định. 

 2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông 

 - Tổng số học sinh TNTHCS (hai hệ) năm qua (học sinh lớp 9 năm học 

2021-2022): 425/426 đạt tỉ lệ 99,877%; 

 - Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 vào học lớp 10 THPT, 

GDTX, THPT, TCCN, trường dạy nghề 371/426 chiếm tỉ lệ 87,08% (trong đó vào 

học lớp 10 THPT: 281/426; Tỉ lệ: 65,96%, học lớp 10 GDTX THPT: 87/426, tỉ lệ: 

20,42%; TCCN: 0; học nghề: 03/426. Tỷ lệ: 0,7%. 

 - Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT năm qua (năm học 2021-2022): 

153/153; Tỉ lệ: 100%; 

 - Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: 1631; có bằng tốt nghiệp THPT, BT 

THPT, THCN: 1193/1631; Tỉ lệ: 74,66%. 

 - Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: 0; Tỉ lệ: 0% 

(Có các biểu số liệu kèm theo) 

 * Kết quả: Chưa đạt. 

 2.5. Kết quả xóa mù chữ 

 Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: 4510 trong đó: 

- Số người trong độ tuổi 15-25 biết chữ: 

 + Biết chữ mức độ 1: 4501/4509 người, tỉ lệ: 99,82%. 

 + Biết chữ mức độ 2: 4492/4509 người, tỉ lệ: 99,62%. 

- Số người trong độ tuổi 15-25 mù chữ: 
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 + Số người mù chữ mức độ 1: 08 người; Tỉ lệ: 0,17%. 

 + Số người mù chữ mức độ  2: 18 người; Tỉ lệ: 0,4% 

 Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: 11010 trong đó: 

- Số người trong độ tuổi 15-35 biết chữ: 

 + Biết chữ mức độ 1: 10970/11010 người, tỉ lệ: 99,63%. 

 + Biết chữ mức độ 2: 10889/11010 người, tỉ lệ: 98,90%. 

- Số người trong độ tuổi 15-35 mù chữ: 

 + Số người mù chữ mức độ 1: 40 người; Tỉ lệ: 0,36%. 

 + Số người mù chữ mức độ 2: 121 người; Tỉ lệ: 1,09%. 

 Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: 23535, trong đó: 

- Số người trong độ tuổi 15-60 biết chữ: 

 + Biết chữ mức độ 1: 23125/23535 người, tỉ lệ: 98,25%. 

 + Biết chữ mức độ 2: 22356/23535 người, tỉ lệ: 94,99%. 

- Số người trong độ tuổi 15-35 mù chữ: 

 + Số người mù chữ mức độ 1: 410 người; Tỉ lệ: 1,74%. 

 + Số người mù chữ mức độ 2: 1177 người; Tỉ lệ: 5,0%. 

 (Có các biểu số liệu kèm theo) 

 * Kết quả: 

- Có14/14  đơn vị cấp xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 2, tỷ lệ 100%. 

- Đánh giá: Huyện đạt tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2  

theo quy định. 

 3. Điều kiện đảm bảo 

 3.1. Cơ sở vật chất 

 3.1.1. Mầm non: 

- Mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với 14 điểm trường chính và các điểm 

trường lẻ: Các điểm trường được xây dựng, bố trí tại trung tâm xã, thôn, bản thuận 

tiện trong việc đi lại của trẻ. 

- Điều kiện giao thông đưa đón trẻ thuận lợi, an toàn. 

- Phòng học: Phòng học được xây kiên cố hoặc bán kiên cố 17 phòng/17 lớp 

mẫu giáo 5 tuổi.  

 - Thiết bị: Số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ bộ thiết bị theo Danh mục thiết bị đồ 

dùng, đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT là: 17/17 

bộ/17 lớp, đạt 100%;  

+ Số trường có sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng 

thường xuyên, an toàn: 22/22, tỷ lệ: 100%;  

+ Số trường có môi trường xanh, sạch, đẹp: 14/14, tỷ lệ: 100%;  

+ Số trường có hệ thống thoát nước: 14/14, tỷ lệ: 100%;  

+ Số trường có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành 
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riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ: 14/14, tỷ lệ: 100%. 

 3.1.2. Tiểu học: 

* Huyện Bạch thông có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ 

cập giáo dục tiểu học theo quy hoạch. Điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh 

đi học thuận lợi, an toàn. 

* Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện PCGD tiểu học hiện có: 

- Tổng số trường có cấp tiểu học trên địa bàn: 14; số trường đạt chuẩn quốc 

gia: 07 ( 05 trường tiểu học, 02 trường TH&THCS). 

- Tổng số phòng học: 123; tỷ lệ số phòng học/lớp: 123/123 = 1,00; số phòng 

học được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định, an toàn: 123/123, tỷ lệ: 100%; số 

phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh:123/123, tỷ lệ:100%; số phòng học 

có đủ bảng, bàn ghế của giáo viên: 123/123, tỷ lệ: 100%; số phòng học có đủ ánh 

sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè: 123/123, tỷ lệ: 100%; 

- Tổng số phòng chức năng: 80, trong đó: phòng làm việc của Hiệu trưởng: 

07; Phó hiệu trưởng: 14; văn phòng: 08; phòng họp cho giáo viên và nhân viên: 13; 

phòng y tế học đường: 08; thư viện: 10; phòng thiết bị giáo dục: 11; phòng truyền 

thống và hoạt động Đội: 09.  

- Số trường có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận 

lợi: 14; số trường có phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, văn phòng, 

phòng họp cho giáo viên và nhân viên, phòng y tế học đường, thư viện, phòng thiết 

bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội: 9/14 trường;  

- Số trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại các Thông tư ban hành 

danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học: 14/14, tỷ lệ: 100%;số trường có thiết bị 

dạy học được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện: 14/14, tỷ lệ: 100%; 

- Số trường có sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường 

xuyên, an toàn: 14/14, tỷ lệ: 100%; số trường có môi trường xanh, sạch, đẹp: 14/14, tỷ 

lệ: 100%; số trường có có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước: 14/14, tỷ lệ: 100%; 

số trường có có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho 

giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ: 14/14, tỷ lệ: 100%. 

 3.1.3. THCS: 

- Tổng số trường có cấp THCS trên địa bàn: 11 trường; số trường đạt chuẩn 

quốc gia: 04 trường. 

- Tổng số phòng học: 65; tỷ lệ số phòng học/lớp: 65/61=1,06; số phòng học 

được xây dựng theo tiêu chuẩn qui định, an toàn: 65, tỷ lệ: 100%; số phòng học có 

đủ bàn ghế phù hợp với học sinh: 65/65, tỷ lệ: 100%; số phòng học có đủ bảng, 

bàn ghế của giáo viên: 65/65, tỷ lệ: 100%; số phòng học có đủ ánh sáng, ấm về 

mùa đông, thoáng mát về mùa hè: 65/65, tỷ lệ: 100%; 

- Tổng số phòng chức năng: 59; trong đó: phòng làm việc của Hiệu trưởng: 

11; Phó hiệu trưởng: 03; văn phòng: 10; phòng họp cho giáo viên và nhân viên: 08; 
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phòng y tế trường học: 09; thư viện: 8; phòng thiết bị - thí nghiệm: 10. 

- Số trường có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận 

lợi: 11 trường; số trường có đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, 

văn phòng, phòng họp cho giáo viên và nhân viên, phòng y tế trường học, thư viện, 

phòng thí nghiệm: 11/11 trường;  

- Số trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định tại các Thông tư ban 

hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS: 11/11; số trường có thiết bị 

dạy học đươc sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện:11/11, tỷ lệ: 100%; 

- Số trường có sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường 

xuyên, an toàn: 11/11, tỷ lệ: 100%; số trường đăng ký thực hiện các tiêu chí trường 

học xanh, sạch, đẹp: 11/11, tỷ lệ: 100%; số trường có công trình vệ sinh sử dụng 

thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ: 

11/11, tỷ lệ: 100%. 

 3.1.4. XMC: Năm học 2021-2022 không mở lớp. 

 3.2. Kinh phí 

 3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC: Chi từ nguồn chi thường xuyên năm 2022 của 

Phòng GD&ĐT và các sơ sở giáo dục. 

 3.2.2. Kinh phí khác liên quan: Không. 

 3.3. Giáo viên 

 3.3.1. Mầm non: 

- Số giáo viên được hưởng chế độ chính sách 44/44 giáo viên dạy lớp 5 tuổi 

đạt tỷ lệ 100%. 

- Tỷ lệ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi là: 44 giáo viên/574 trẻ 

- Số giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 72 của Luật Giáo dục năm 2019 là: 44/44 giáo viên đạt tỷ lệ 100%. 

- Số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN theo quy 

định tại Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non:44/44 đạt tỷ lệ 100%. 

- Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công: Có 14 

người/14 đơn vị xã, thị trấn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công việc. 

 3.3.2. Tiểu học: 

- Tổng số trường có lớp tiểu học: 14; Tổng số lớp tiểu học: 123 lớp (trong 

đó có 01 lớp ghép). 

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 221 ; trong đó: cán bộ quản lý: 20; 

giáo viên: 191; nhân viên: 10. 

- Số trường có đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, văn 

phòng theo quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định 

mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập: 03/14, 
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tỷ lệ 21,4%; 

        - Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,6;  

- Số trường có giáo viên Tổng phụ trách Đội: 14/14, tỷ lệ 100%. 

- Tổng số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 149/191 tỷ lệ: 78,01% 

(chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 72 của Luật Giáo dục năm 2019); số giáo viên có trình độ trên chuẩn: 01/191, 

tỷ lệ: 0,52%; 

- Số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo: 182/191, tỉ lệ: 95,3% 

- Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công: Có 14 

người theo dõi 14/14 xã, thị trấn, các cá nhân đều có năng lực chuyên môn và đáp 

ứng được yêu cầu công việc đề ra. 

 3.3.3. THCS: 

- Tổng số lớp: 61 lớp. 

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 161; trong đó: cán bộ quản lý: 13; 

giáo viên: 117; nhân viên: 24; có 08/11 trường đủ giáo viên và nhân viên làm công 

tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng theo quy định tại Thông tư 

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 

dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông công lập; có 03/11 trường không đủ nhân viên trường 

học. 

- Tổng số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên: 124/124, tỷ lệ: 93,2% 

(chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên THCS qui định tại điểm b khoản 1 Điều 

72 của Luật Giáo dục năm 2019); số giáo viên có trình độ trên chuẩn: 02/117, tỷ 

lệ: 1,7%; 

- Số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông theo quy định của Bộ GD&ĐT: 124/124; tỷ lệ: 100%; 

- Tỷ lệ giáo viên/lớp: 124/61= 2,03; đủ  cơ cấu giáo viên theo quy định (các 

trường học có đủ về số lượng, thiếu về chủng loại giáo viên bộ môn theo quy định 

do quy mô số lớp học nhỏ chỉ có 01 lớp/01 khối; một số trường không đủ giáo viên 

theo cơ cấu từng môn học chủ yếu ở các môn thể dục, Tiếng Anh, Toán lý, Ngữ 

văn. Các môn học này được sắp xếp, bố trí cho giáo viên dạy liên trường hoặc giáo 

viên dạy hợp đồng. 

-  Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công, đủ về số 

lượng, đội ngũ này đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ của đơn vị. 

 3.3.4. XMC: 

- Các xã, thị trấn đảm bảo huy động đủ người tham gia dạy học XMC là giáo 
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viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, người đạt trình độ chuẩn 

được đào tạo theo quy định tại điểm a, b,c  khoản 1 Điểu 77 của Luật Giáo dục năm 

2005: 14/14 xã có giáo viên Tiểu học, THCS sẵn sàng tham gia dạy các lớp xóa mù 

chữ và TTGDSKBC khi có đối tượng tham gia các lớp học này. 

- Đối với các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn người tham gia 

dạy học XMC là giáo viên hoặc người đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên: Các 

trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn có 

kế hoạch và chủ động bố trí từ 01 đến 03 giáo viên tiểu học, THCS tham gia dạy 

các lớp XMC tùy theo quy mô lớp học. 

- Người theo dõi công tác PCGD, XMC tại địa bàn được phân công: 14/14 xã 

có cán bộ, giáo viên được cử làm đầu mối theo dõi hệ thống quản lý thông tin phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ. Số người này có năng lực chuyên môn và đáp ứng được 

yêu cầu nhiệm vụ công việc. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt văn bản chỉ đạo của 

các cấp về PCGD, XMC; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực 

hiện công tác PCGD, XMC năm 2022 trên địa bàn huyện kịp thời, phù hợp với đặc 

điểm tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Kịp thời kiện toàn và sát nhập các Ban 

Chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự, tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Công tác giáo dục-đào tạo. Tổ chức giao ban, đánh giá quá trình thực hiện nhằm 

phát hiện vào tháo gỡ khó khăn các đơn vị gặp phải đồng thời triển khai nhân rộng 

thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trên địa bàn. 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn có diện mạo trường, lớp học ngày càng 

khang trang, chất lượng giáo dục đại trà được duy trì và từng bước nâng lên góp 

phần củng cố và nâng cao chất lượng PCGD, XMC. Tiếp tục vận động  người mù 

chữ trong độ tuổi ra học các lớp xóa mù chữ làm tiền đề để mở các lớp 

GDTTSKBC tạo điều kiện cho người dân có cơ hội học tập và học tập suốt đời góp 

phần duy trì và nâng cao tỷ lệ biết chữ của người trong độ tuổi.  

- Đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thường xuyên học tập và tự 

học để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nhiệt huyết với nghề đáp 

ứng được nhu cầu học tập của người dân và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 

trong giai đoạn mới. 

2. Hạn chế: 

- Tỷ lệ người mù chữ còn cao, có sự chênh lệch về trình độ văn hóa tương đối 

rõ nét giữa các xã vùng cao và vùng thấp trên địa bàn huyện; chưa mở được lớp 

xóa mù chữ. 

- Còn một số trường còn thiếu giáo viên bộ môn như: Tiếng Anh, Toán lý. 

- Công tác điều tra, nhập dữ liệu và cập nhật lên phần mềm một số ít đơn vị 
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còn thiếu thông tin cần thu thập.  

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCGD, XMC NĂM 2023 

 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

2. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố duy trì vững chắc 

và phát triển kết quả PCGD, XMC đã đạt được. 

3. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện PCGD, XMC. 

4. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Nhiệm vụ 

- Huyện duy trì phổ cập giáo dục mầm non 14/14 xã, thị trấn. Tiểu học mức 

độ 3 và duy trì bền vững phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Duy trì, giữ vững đạt 

chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

- Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. 

- Tuyển sinh 100% số trẻ vào các lớp đầu cấp. 

- Tiếp tục vận động số người mù chữ ra học các lớp xóa mù chữ và lớp 

GDTTSKBC. 

2. Giải pháp: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác giáo dục-đào tạo và 

Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn. 

- Thực hiện tốt việc huy động học sinh ra các lớp đầu cấp; duy trì sĩ số học sinh. 

Tiếp tục vận động mở các lớp XMC, GDTTSKBC bổ túc văn hóa THCS tại các xã có 

tỷ lệ bỏ học và mù chữ cao. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm học 2022-2023. 

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. 

- Tổ chức tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá 

nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ cập giáo dục. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác 

phổ cập giáo dục. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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1. Cấp tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác PCGD, XMC; công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cấp bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học, xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. 

2. Cấp huyện:  

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trường 

học đặc biệt các đơn vị trường học trong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia. 

Trên đây là Báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của 

huyện Bạch Thông năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- BCĐ công tác GD-ĐT tỉnh (B/cáo); 

- Sở GD&ĐT (B/cáo); 

- Lưu: VT. 

 Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ công tác GD-ĐT huyện; 

- THVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Luân 
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