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Số:518/PGDĐT-PCGD 
V/v kiểm tra công nhận đạt PCGD, XMC 

cấp huyện năm 2019  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kim Bảng, ngày 13  tháng 12  năm 2019 

Kính gửi: Tổ công tác phổ cập giáo dục các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2351/SGDĐT-GDTXCN ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “kiểm tra công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục năm 2019”, 

Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) huyện Kim Bảng đề 

nghị Tổ công tác phổ cập giáo dục các xã Nhật Tân và Văn Xá hoàn thiện hồ sơ PCGD, 

XMC của đơn vị, đồng thời cử lãnh đạo phụ trách phổ cập của các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS trong xã mang hồ sơ của đơn vị về phục vụ kiểm tra tại Sở GD&ĐT 

Hà Nam theo kế hoạch. 

1. Thời gian kiểm tra:  ½ ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/12/2019. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở GD&ĐT Hà Nam 

3. Nội dung kiểm tra 

3.1. Kết quả, số liệu phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ trên hệ thống thông tin điện 

tử quản lí dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

3.2. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của đơn vị xã: thực hiện theo Công văn số 

1219/BCĐPCGD-XMC ngày 16/6/2016 của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

tỉnh Hà Nam về việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. 
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ ngay về Phòng GDĐT (đ/c 

Nguyễn Huy Thường) để giải quyết./. 
 

 

   Nơi nhận:  
- BCĐ PCGD huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 

Lại Trường Giang 
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