
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận 

các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện 

bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số                         

3439/TTr-SGDĐT ngày 17/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành 

phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021, gồm các ông, bà có tên 

tại danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:  

1. Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/3/2016 và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

quyết định.  

2. Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu 

học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; công tác xóa mù chữ, mở lớp bổ túc 

trung học cơ sở, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. 
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3. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng đoàn phân công. 

4. Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo cho các thành viên, UBND các 

huyện, thành phố về thời gian, địa điểm, nội dung, cách thức kiểm tra, thành 

phần làm việc. 

5. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có 

tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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