Đoàn kiểm tra PCGD, XMC của UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 10:08 -

Thực hiện Quyết định số 1339/QĐ-SGDĐT, ngày 26/11/2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng
Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2018 và Kế hoạch số
1754/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2018 của SGD&ĐT Quảng Nam về việc kiểm tra công tác
PCGD-XMC năm 2018, sáng ngày 05/12/2018 đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm
tra kết quả PCGD, XMC năm 2018 của huyện Phú Ninh.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm đạt chuẩn PCGD, XMC
quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDDT, ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT 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.
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Đồng chí Lê Văn Chính - PGD Sở GDĐT - Trưởng đoàn kiểm tra PCGD, XMC phát biểu tại
buổi kiểm tra

Kiểm tra quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác PCGD, XMC của Ban
chỉ đạo huyện thể hiện tại hồ sơ và trên hệ thống thông tin quản lí dữ liệu PCGD, XMC. Kiểm
tra thực tế tại một số đơn vị xã gồm: công tác điều tra hộ gia đình, cơ sở vật chất và các điều
kiện phục vụ dạy học, chất lượng giáo dục, quá trình chỉ đạo và tự kiểm tra của Ban chỉ đạo
xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao quá trình thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2018 của huyện
Phú Ninh, nhiều tiêu chí đạt được ở mức cao. Qua kết luận của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra
PCGD, XMC của tỉnh, kết quả: 11/11 xã, thị trấn đạt các tiêu chuẩn về Phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ 100%, huyện đạt chuẩn
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học, tỉ lệ
100% , huyện đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, 07 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 tỉ lệ
63,6% (Tam Dân, Tam Đại, Tam Đàn; Tam An; Tam Phước; Tam Thái; Tam Thành) và 04 xã,
thị trấn còn lại đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 (Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam Vinh và thị trấn
Phú Thịnh) tại thời điểm tháng 12/2018./.

Nguyễn Toàn
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