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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Tứ Kỳ, ngày      tháng 9  năm 2022
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục,

xóa mù chữ năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 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 mũ chữ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ tại Tờ trình 
số 40/TTr-GDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc đề nghị ra quyết định thành lập 
đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Tứ Kỳ năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 02 (hai) Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2022 trên địa bàn huyện (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra), gồm các 
ông, bà có tên sau:

(Có danh sách các Đoàn kiểm tra kèm theo).
Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả 
thực hiện các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, thị trấn trên địa bàn 
toàn huyện theo qui định hiện hành của Nhà nước. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp và 
báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) để tổng hợp 
báo cáo cấp trên theo qui định. 

Thời gian kiểm tra từ ngày 26/9/2022 đến ngày 11/10/2022. 
Thành viên Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Trưởng các Đoàn kiểm tra, 
Chủ tịch UBND các xã (thị trấn) căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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