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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật
Công tác PCGD, XMC năm 2020 tỉnh Hậu Giang
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ
cập giáo dục xóa mù chữ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 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
(PCGD, XMC);
Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015
của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; Quyết định số
22/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về
việc sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 2 và Điều 4 của Quyết định số 28/2015/QĐUBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 524/BCĐ-PCGD,XMC ngày 24/3/2020 của Ban chỉ
đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Hậu Giang về hướng dẫn thực hiện công
tác PCGD, XMC năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1784/BCĐ-PCGD,XMC ngày 23/9/2020 của Ban chỉ
đạo PCGD, XMC tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra công tác PCGD, XMC năm
2020,
Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm
non, Sở Giáo dục và Đào tao.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác PCGD, XMC tỉnh
Hậu Giang năm 2020, gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Đoàn kiểm tra kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra, xem xét hồ sơ sổ
sách thống kê, đối chiếu với phần mềm quản lý PCGD, XMC; chuẩn PCGD,
XMC của các đơn vị huyện, thị xã, thành phố kể từ sau khi được UBND Tỉnh
công nhận vào thời điểm tháng 12 năm 2019, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế,
đồng thời giúp đỡ, tư vấn các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sổ sách, nâng cao
chất lượng công tác PCGD, XMC.
Đoàn kiểm tra kỹ thuật tổng kết, báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp trên
những khó khăn vướng mắc và đề nghị kiểm tra công nhận, công nhận lại đơn
vị đạt chuẩn quốc gia về công tác PCGD, XMC theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức
cán bộ, Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên, Quản lý chất lượng –
Cơ sở vật chất, Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non thuộc Sở GD&ĐT;
Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các Ông (Bà) có tên tại
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, GDTH-GDMN.
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