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UBND HUYỆN VĨNH THUẬN 

ĐOÀN KIỂM TRA PCGD-XMC 

    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐƠN VỊ XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN QUỐC 

GIA PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XOÁ MÙ CHỮ NĂM 2017 

(Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND 

huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra, công nhận đơn vị xã, thị trấn đạt 

chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2017) 

 

Thực hiện Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 

của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra, công nhận đơn vị xã, thị 

trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2017. Đoàn 

kiểm tra thông báo Kế hoạch chi tiết và quy định hồ sơ kiểm tra phổ cập giáo 

dục, chống mù chữ như sau: 

I. Phân công nhân sự 

Đoàn kiểm tra chia 02 tổ, mỗi buổi, mỗi tổ kiểm tra 02 đơn vị. 

1- Tổ 1, kiểm tra xã Tân Thuận, thị trấn Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Bình Nam 

và xã Phong Đông. 

Thành phần tổ kiểm tra gồm: 

- Ông Nguyễn Thanh Phong, chuyên viên phòng GD&ĐT, tổ trưởng. 

- Ông Nguyễn Bình An, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Bình Nam 4, 

thành viên. 

- Ông Thái Trường Hắt, giáo viên trường THPT Vĩnh Phong, thành viên. 

2- Tổ 2, kiểm tra xã Vĩnh Bình Bắc, xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Thuận và xã 

Bình Minh. 

Thành phần tổ kiểm tra gồm: 

-  Ông Ngô Việt Hùng, chuyên viên phòng GD&ĐT, tổ trưởng. 

- Ông Bùi Văn Xinh, giáo viên trường TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận, 

thành viên. 

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ, giáo viên trường tiểu học Võ Văn Kiệt, thành 

viên. 

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong tổ do tổ trưởng phân công. 

II. Lịch làm việc 

Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút; buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 

phút. 

- Mời thành viên của đoàn kiểm tra họp đoàn để thống nhất quy trình 

làm việc vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 20/12/2017 tại hội trường phòng 

GD&ĐT.  
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- Sáng ngày 20/12/2017 kiểm tra xã Tân Thuận, xã Vĩnh Bình Bắc.  

- Chiều ngày 20/12/2017 kiểm tra xã Vĩnh Phong, thị trấn Vĩnh Thuận. 

- Sáng ngày 21/12/2017 kiểm tra xã Bình Minh và Vĩnh Bình Nam.  

- Chiều ngày 21/12/2017 kiểm tra xã Vĩnh Thuận, xã Phong Đông. 

- Ngày 22/10/2017 đến ngày 23/12/2017: Thư ký hoàn thiện báo cáo 

tổng hợp kết quả kiểm tra các xã, thị trấn. Tổng hợp thống kê toàn huyện. 

III. Đoàn kiểm tra mời thành phần làm việc với đoàn 

Mỗi xã, thị trấn đoàn kiểm tra mời:  

- 01 Hiệu trưởng là phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; 01 giáo 

viên làm việc tại TTHTCĐ các xã (nếu có). 

- Viên chức phụ trách thống kê số liệu phổ cập giáo dục chống mù chữ 

của các trường. 

IV. Hồ sơ mang theo để kiểm tra và đối chiếu số liệu 

Theo quy định tại Kế hoạch 02/KH-BCĐ, ngày 20 tháng 10 năm 2017 của 

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ huyện về Hoàn thiện hồ sơ công 

nhận phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2017. 

 

 
Vĩnh Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2017 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN 

Ngô Thị Ngọc Hạnh 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- BCĐPCGD-XMC xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường trực thuộc; 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- THPT Vĩnh Bình Bắc;  

- THPT Vĩnh Phong; 


