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BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC   

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

Số:              /KH-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
}} 
 

Bình Phước, ngày        tháng     năm 2022 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Điều tra trình độ văn hóa nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2022 phục 

 vụ chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2022-2025 

 

Căn cứ Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT - TTG ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 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 mù chữ; 

Căn cứ Thông tư 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2021-2030”. 

Căn cứ Công văn số 4934/BGDĐT-GDTX ngày 30/10/2019 về việc nâng 

cao chất lượng học XMC, củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tái mù chữ; 

Thực hiện Công văn số 3924/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 về việc 

chấp thuận dời thời gian tổng điều tra trình độ văn hóa.  

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh ban hành Kế hoạch điều 

tra trình độ văn hóa trong nhân dân tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Công tác điều tra trong năm 2022 nhằm thu thập thông tin, dữ liệu chính 

xác các đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để tiếp tục cập nhật, bổ sung, 

đối chiếu, tổng hợp trình độ văn hóa các độ tuổi của từng huyện, thị xã, thành 

phố (gọi chung là cấp huyện) và các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) 

một cách chính xác. 

- Trên cơ sở dữ liệu thu thập qua điều tra, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ cấp huyện và cấp xã xử lí số liệu, đối chiếu thông tin và cập nhật 

kịp thời vào hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

(PCGD-XMC) đúng tiến độ. 



 

 

                                                                      2 

 

- Địa phương tự đánh giá và đề nghị kiểm tra công nhận xã, phường, thị 

trấn giữ vững tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 và những 

năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Điều tra trình độ văn hóa, số liệu, thông tin cá nhân của đối tượng phổ cập 

(từ 0 tuổi cho đến độ tuổi cao nhất) phải chính xác, không bỏ sót đối tượng, 

không trùng lặp. 

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ 

1. Nội dung 

 Tiến hành điều tra trình độ văn hóa trong nhân dân theo mẫu (độ tuổi từ 0 

tuổi cho đến độ tuổi cao nhất) phục vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi; tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi; công tác xóa mù 

chữ mức độ 2; tiếp tục giáo dục sau biết chữ; duy trì PCGDTH mức độ 3; 

PCGDTHCS mức độ 2 và phổ cập bậc trung học phổ thông ở những nơi có điều 

kiện. 

2. Chuẩn bị các bước điều tra 

a) Cấp tỉnh:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo PCGD-

XMC tỉnh ban hành kế hoạch, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn tổ chức điều tra; 

tổ chức hội nghị tập huấn; xây dựng, hướng dẫn thực hiện các phiếu điều tra, các 

biểu tổng hợp, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến công tác điều tra trình độ 

văn hóa. Lập dự trù kinh phí và làm việc với Sở Tài chính để bố trí kinh phí cho 

việc tổ chức điều tra cấp tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra trình độ văn hóa trong 

nhân dân, tổ chức tập huấn điều tra cho cán bộ và giáo viên cốt cán. 

b) Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện: 

 - Ban hành Kế hoạch và tổ chức điều tra trình độ văn hóa trong nhân dân 

trong địa bàn theo hướng dẫn của tỉnh. 

 - Thành lập Ban điều hành điều tra cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác điều tra theo 

quy định. Thành phần ban điều hành cấp huyện gồm:  

+ Trưởng Ban đồng chí phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối,  

+ Phó trưởng Ban là Trưởng phòng GD&ĐT huyện,  

+ Thư ký là cán bộ phụ trách PCGD-XMC của phòng GD&ĐT,  

+ Các thành viên là lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan (là thành 

viên ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện) và Phó chủ tịch UBND các xã, phường, 

thị trấn phụ trách khối. 

 - Dự trù và đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác điều tra. 
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 - Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức điều tra, tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ cho cán bộ và điều tra viên; in ấn toàn bộ các phiếu điều tra, các biểu 

mẫu tổng hợp, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến công tác điều tra, ... 

 III. TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra 

 - Đối với cấp tỉnh: Chỉ đạo tiến hành tổng điều tra 11/11 huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh. 

 - Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố: Tiến hành tổng điều tra 111/111 

xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

2. Đối tượng điều tra 

- Độ tuổi: từ 0 tuổi (2022) đến độ tuổi cao nhất (bao gồm đối tượng mầm 

non, XMC, PCGDTH, THCS, phổ cập bậc trung học, học nghề). 

- Nơi cư trú: là những người có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc có 

tạm trú dài hạn (từ 6 tháng trở lên) đều thuộc đối tượng phải điều tra. 

3. Nội dung và thời gian thực hiện 

a) Đối với cấp tỉnh 

- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác điều tra, thống nhất các biểu mẫu, 

sổ sách liên quan đến công tác điều tra (dự kiến từ tháng 6/2022); 

- Tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành điều tra trình độ văn hóa ở 

cấp huyện: Từ tháng 6 đến tháng 11/2022. 

- Tổng hợp kết quả điều tra toàn tỉnh 12/2022. 

  b) Đối với cấp huyện: 

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra trình độ văn hóa, tập huấn 

nghiệp vụ điều tra cho các cán bộ và điều tra viên. Thời gian tháng 6/2022. 

- Tổ chức điều tra trình độ văn hóa trong nhân dân trên địa bàn từ tháng 7 

đến tháng 11/2022. 

- Tiến hành kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra trình độ văn hóa trong nhân 

dân trên địa bàn. Thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2022. 

- Tiến hành tổng hợp, thống kê số liệu điều tra, nhập dữ liệu điều tra, nhập 

dữ liệu trên file Excel được triết xuất từ phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ. Rà soát sơ bộ các tiêu chí đạt chuẩn. Thời gian chậm nhất ngày 30/11/2022. 

- Đổ dữ liệu đã được rà soát các tiêu chí lên phần mềm phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiến hành kiểm tra dữ liệu trên 

phần mềm, triết xuất số liệu trên phần mềm (từ kết quả điều tra cấp huyện). 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra dữ liệu trên phần mềm (kết 

quả điều tra toàn tỉnh). Trước tháng 12/2022 để Bộ Giáo dục và Đào tạo khóa 

phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
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- Báo cáo kết quả điều tra về tỉnh. Nội dung báo cáo sẽ có hướng dẫn sau 

thời gian báo cáo ngày 15.12.2022. 

IV. KINH PHÍ VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA 

- Thực hiện theo Thông Thông tư 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Dự trù kinh phí, phối hợp với Sở Tài chính để 

thống nhất giải quyết kinh phí cho việc tổ chức triển khai công tác điều tra: Tổ 

chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra, công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra, 

công tác kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra. Thống kê tổng hợp kết quả điều tra, 

xây dựng và hướng dẫn các biểu mẫu như: Phiếu điều tra, các biểu mẫu tổng 

hợp báo cáo, các hồ sơ sổ sách có liên quan. 

- Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện: Lập dự trù, đề nghị UBND huyện cấp 

và bố trí kinh phí cho việc điều tra trình độ văn hóa cụ thể như: Hội nghị triển 

khai công tác điều tra, Hội nghị tập huấn công tác điều tra, chi trả bồi dưỡng cho 

Ban điều hành đi công tác, các điều tra viên, kinh phí in ấn phiếu điều tra các 

biểu mẫu thống kê báo cáo, các hồ sơ sổ sách có liên quan. 

        V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở GD&ĐT (cơ quan thường trực BCĐ PCGD-XMC tỉnh): Chủ trì xây 

dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác điều tra trình độ văn hóa; 

tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra; xây dựng và hướng dẫn các biểu 

mẫu điều tra: phiếu điều tra, các biểu mẫu tổng hợp cáo cáo, các hồ sơ sổ sách 

có liên quan tổng hợp kết quả điều tra báo cáo UBND tỉnh. 

2. Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp huyện  

Xây dựng kế hoạch điều tra, tổ chức các hội nghị triển khai công tác điều 

tra trình độ văn hóa, hội nghị tập huấn công tác điều tra; in ấn các phiếu điều tra, 

các biểu mẫu thống kê báo cáo, các hồ sơ sổ sách có liên quan đến công tác điều 

tra. Tổng hợp kết quả điều tra báo cáo về BCĐ PCGD-XMC tỉnh thông qua (Sở 

GD&ĐT). 

3. Phòng GD&ĐT   

Phòng GD&ĐT:(cơ quan thường trực BCĐ PCGD-XMC huyện) chịu 

trách nhiệm chính trong việc tham mưu ban hành kế hoạch điều tra, tổ chức thực 

hiện tốt nhiệm vụ điều tra trình độ văn hóa trong địa bàn. Thường xuyên tổ chức 

công tác kiểm tra nắm bắt tình hình, báo cáo trưởng Ban điều hành công tác điều 

tra trình độ văn hóa giải quyết kịp thời những vướng mắc (nếu có). 

 Trên đây là nội dung Kế hoạch điều tra trình độ văn hóa nhân dân tỉnh 

Bình Phước năm 2022. Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo cấp 

huyện xây dựng kế hoạch điều tra và tổ chức thực hiện theo đúng, kịp thời nội 

dung và thời gian nêu trên. Mọi vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo PCGD-
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XMC tỉnh thông qua (Sở Giáo dục và Đào tạo) xem xét, trình UBND tỉnh chỉ 

đạo kịp thời./.  
Nơi nhận:           
- Bộ GD&ĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Ban TGTU; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, TC, KBNN tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCGD-XMC tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP, Phòng KGVX, KTTH;  

- Lưu: VT. 

TM. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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