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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-BCĐ 

 V/v triển khai thực hiện số 

hóa hồ sơ, kết quả công tác 

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

giai đoạn 2018-2021 

Hữu Lũng,  ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trong những năm qua, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa 

bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và các đơn vị 

trường học quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt hiệu quả cao, tỷ lệ 

trẻ em trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục tiểu 

học và tốt nghiệp trung học cơ sở ngày càng ổn định và duy trì vững chắc. Hồ sơ 

đề nghị công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các đơn vị xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo thời gian. 

Thực hiện Công văn số 2014/VP-TTPVHCC ngày 11/5/2022 Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến 

và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Để thực hiện tốt nhiệm 

vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính về công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

giai đoạn 2018-2021, Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu 

các đơn vị thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính về kết quả phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ; giao cho một đơn vị trường học trên địa bàn làm đơn vị đầu 

mối để tham mưu thực hiện số hóa hồ sơ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện số hóa hồ sơ giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ theo yêu cầu tại Công văn số 695/UBND-VP, ngày 

16/05/2022 của UBND huyện về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Chỉ đạo các đơn vị trường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ 

về thủ tục hành chính đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 

2018-2021, theo các bước sau: 

- Thực hiện chuyển đổi file Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ (kèm theo các biểu thống kê) và biên bản tự kiểm tra 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp học (theo mục 2 Điều 26 Nghị định 
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20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014) của các năm 2019, 2020, 2021 thành file PDF 

dưới dạng ký số hoặc scan hồ sơ chuyển thành tài liệu điện tử và đảm bảo về 

tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác của các nội dung theo bản giấy. 

- Sắp xếp mỗi năm thành một folder hồ sơ, đặt tên theo cấu trúc sau: 

PCGD-Tên xã/thị trấn-năm: VD: PCGD-CAI KINH-2019. Trong mỗi folder 

chia 02 file gồm Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ (Kèm theo các biểu thống kê) và biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ các cấp học. 

3. Các đơn vị xã, thị trấn hoàn thành việc chuyển đổi file PDF và nộp dữ 

liệu bản mềm về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng cơ quan thường 

trực của Ban chỉ đạo huyện theo đường thư điện tử 

phonggdhuulung.tieuhoc@gmail.com trước ngày 10/6/2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng GDĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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