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BÁO CÁO
Về việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Phần thứ nhất:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC

Huyện Tứ Kỳ có diện tích tự nhiên: 165,32 km2; dân số 169.810 người, 
gồm 23 xã (thị trấn). Là một huyện ổn định về chính trị, tuy nhiên kinh tế còn 
chậm phát triển;

1. Thuận lợi:
- Huyện Tứ Kỳ giàu truyền thống hiếu học, nhân dân có nhận thức tốt và 

quan tâm đến việc học tập của con em mình, tỉ lệ huy động học sinh đến trường 
đạt cao. Do đó, đã tạo được đồng thuận trong nhân dân về công tác phổ cập giáo 
dục và xóa mù chữ.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, 
HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể 
trong huyện phối hợp, kết hợp chặt chẽ trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo 
dục của huyện nhà.

- Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện và các xã, thị trấn 
được thành lập, kiện toàn thường xuyên, có phân công trách nhiệm cụ thể đối 
với từng thành viên trong việc chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục ở 
từng địa phương.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ đã tích cực tham mưu cho 
UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, tăng cường cơ sở vật 
chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo việc giảng dạy và học tập trong các nhà 
trường. Công tác xã hội hoá giáo dục đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương chỉ đạo sâu sát; được sự ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học sinh và nhân 
dân trong huyện; các ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ. Hội đồng Giáo dục, Hội 
Khuyến học từ huyện đến cấp xã hoạt động tích cực có hiệu quả. Về quy mô đến 
nay toàn huyện có 25 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 24 trường THCS, 4 
trường THPT, 01 trung tâm GDNN-GDTX, 23 trung tâm học tập cộng đồng.

- Các xã và các trường đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công 
tác phổ cập giáo dục hàng năm.

2. Khó khăn:
- Thu nhập của nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, bình quân thu 

nhập trên đầu người còn thấp.
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- Ngân sách đầu tư cho giáo dục nói chung và công tác phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ nói riêng còn hạn hẹp.

- Một số Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã hoạt động 
chưa tốt, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, giao phó cho nhà 
trường, nên việc nâng cao chất lượng PCGD còn hạn chế.

Cơ sở vật chất còn thiếu thốn gây khó khăn trong công tác nâng cao chất 
lượng dạy và học.

Phần thứ hai:
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

CÁC MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ

1. Triển khai các văn bản, nghị quyết của cấp trên
Các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, BCĐ 

PCGD,XMC tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đều được truyền đạt thông qua 
hội nghị và có văn bản sao gửi tới UBND, Ban chỉ đạo PCGD,CMC các xã, thị 
trấn, các nhà trường gồm:

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

- 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 đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ 
tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Kế hoạch số 615/KH-BCĐ ngày 10/3/2022 của Ban chỉ đạo PCGD, XMC 
tỉnh Hải Dương về thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022;

- Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ về 
thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù năm 2022;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 109/PGDĐT-THCS ngày 
04/7/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
năm 2022;

- Các biểu mẫu điều tra, thống kê đều được gửi tới các trường và có 
hướng dẫn thực hiện.

- Công văn số 151/PGDĐT-THCS ngày 22/9/2022 của Phòng GD&ĐT 
huyện về kiểm tra kết quả thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022.

2. Các chủ trương biện pháp của cấp uỷ, chính quyền địa phương
- Tháng 7/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã nghe đánh giá kết quả năm 

học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, trong đó có vấn 
đề phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để ra nghị quyết chỉ đạo sự nghiệp giáo dục 
trong toàn huyện; 

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, XMC huyện tham mưu với UBND huyện có 
quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ban 
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chỉ đạo phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên, họp mỗi năm 2 kỳ hoặc 3 kỳ 
vào tháng 1, tháng 7 hoặc tháng 12, để xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết;

- UBND huyện có Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 về 
việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Tứ 
Kỳ năm 2022. Qua kiểm tra tổng hợp kết quả làm căn cứ ra quyết định công 
nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2022 đồng thời rút kinh 
nghiệm cho các đơn vị và lập hồ sơ báo cáo, đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận;

- UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai các văn 
bản hướng dẫn; tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thống kê phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành lập Tổ công tác cấp huyện; tổ 
chức triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

3. Xây dựng các điều kiện  thiết yếu để nâng cao chất lượng giáo dục
a) Đội ngũ giáo viên
- Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2022:

Cấp học Số CBQL Số GV Tỉ lệ CB, GV đạt chuẩn
Mầm non 74 818 100%
Tiểu học 52 683 100%
THCS 48 477 100%

- Hàng năm Huyện uỷ đã có nghị quyết về vấn đề xây dựng đội ngũ cán 
bộ, giáo viên trong đó đặc biệt quan tâm việc đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất 
lượng. Ban Thường vụ Huyện uỷ trực tiếp xét duyệt việc bổ nhiệm, luân chuyển 
đội ngũ cán bộ quản lý và giao cho UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm, luân 
chuyển; điều động, thuyên chuyển giáo viên về các trường học trước khi vào 
năm học mới.

- UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo việc bồi 
dưỡng đạt chuẩn và nâng chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, 
nghiệp vụ trong năm học và trong hè. 

- Các hoạt động chuyên môn như sinh hoạt tổ, nhóm, sinh hoạt chuyên đề, 
hội giảng trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS được tổ chức có nền nếp, 
có chất lượng. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học được các trường triển 
khai chu đáo. Qua đó tạo ra sự tích cực, khấn khởi học tập của học sinh, đặc biệt 
những học sinh yếu kém lười học được các thầy cô quan tâm trong các giờ học, 
động viên, tạo cho các em sự cố gắng học tập  không bỏ học. Đội ngũ giáo viên 
đã có ý thức đổi mới, chất lượng giờ lên lớp đã được nâng cao, lực lượng giáo 
viên giỏi ngày càng tăng. 

b) Cơ sở vật chất
 - Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, 

UBND huyện Tứ Kỳ đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tiến độ xây dựng 
cơ sở vật chất các trường học. Kết quả tính đến đầu năm học 2022-2023:



4

Thư viện
Cấp học

Tổng số 
phòng 

học
Kiên cố Khác Trường 

học 1 ca Đạt 
chuẩn

Tiên 
tiến XS

Số
trường
chuẩn
QG

Mầm non 413 394 01 17

Tiểu học 520 487 33 25 0 12 13 24

THCS 296 292 4 23 19 5 0 16

- Song song với việc xây dựng phòng học, các trường đã tích cực tham 
mưu với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, vận động các tổ chức, các lực 
lượng xã hội đầu tư nguồn ngân sách để xây dựng các phòng chức năng, mua 
sắm trang thiết bị phòng học, phòng họp, phòng đồ dùng thư viện. Các trường 
cũng đã dành nguồn ngân sách để mua đồ dùng dạy học, xây dựng tủ sách nhà 
trường và những phương tiện khác phục vụ cho hoạt động văn nghệ thể dục, thể 
thao, sinh hoạt tập thể. Từ phong trào xã hội hoá giáo dục, việc xây dựng các 
công trình như  tường bao, sân chơi, lối đi, nâng cấp nền nhà, cải tạo cảnh quan 
môi trường ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

- Việc xây dựng cơ sở vật chất trường học trong những năm qua đã được 
tập trung cao. Tuy vậy, sự thay đổi còn chậm, chưa đồng bộ, vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu và kế hoạch đề ra; cảnh quan môi trường theo yêu cầu "xanh - 
sạch - đẹp” còn phải cố gắng rất nhiều. 

4. Kết quả chất lượng giáo dục toàn diện
- Thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Ngành Giáo dục Tứ Kỳ đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất 
lượng toàn diện học sinh. Các nội dung giáo dục, giảng dạy được thực hiện 
nghiêm túc, thông qua các hoạt động nội khoá và ngoại khoá trong nhà trường.

- Chất lượng toàn diện, chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn được 
duy trì: 

* Giáo dục mầm non:
- Tổng số trường tổ chức ăn bán trú: 25/25 trường, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ  

trẻ ăn bán trú: 9582/9605 cháu, đạt 99,77%.
- Số trẻ được theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng là 9605/9605        

cháu đạt 100%. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ vẫn duy trì nền nếp tốt. 
* Giáo dục Tiểu học:
- Đối với lớp 1,2:
+ Các phẩm chất: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm 

loại Tốt đạt từ 72,6 %, loại Đạt từ 26,6%; loại Cần cố gắng đạt 4,8%.
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+ Các năng lực: Tự chủ và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề 
và sáng tạo, Ngôn ngữ, Tính toán, Khoa học, Thẩm mĩ, Thể chất: Loại Tốt đạt từ  
65,4%; loại Đạt 33,3%; loại Cần cố gắng 1,3%

- Đối với lớp 3,4,5:
+ Các phẩm chất: Chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, 

kỷ luật; Đoàn kết, yêu thương: loại Tốt đạt 65,6%; loại Đạt từ 34,2%; loại Cần 
cố gắng đạt 0,2%

+ Các năng lực: Tự phục vụ, tự quản; Hợp tác; Tự học và giải quyết vấn 
đề: loại Tốt đạt từ 59,9%; loại Đạt: từ 39,9%; loại Cần cố gắng: 0,2%

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 2950/2956 đạt tỷ lệ 99,8%        
(06 học sinh chưa HTCTTH là học sinh khuyết tật) 

* Giáo dục THCS:  
 Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục:
Học lực:
- Khối 6: Tốt: 18,17%; Khá: 40,97%; Đạt: 35,47%; Chưa đạt: 5,27%.
- Khối 7,8,9: Giỏi: 21,61%; Khá: 42,35%; TB: 32,65%; Yếu: 3,25%; Kém: 0,01%
Hạnh kiểm: 
- Khối 6: Tốt: 76,21%; Khá: 19,19%; Đạt: 3,38%; Chưa đạt: 0,11%
- Khối 7,8,9: Tốt: 79,15%; Khá: 17,34%; TB: 3,21%; Yếu: 0,2%
Xét tốt nghiệp THCS: Số tốt nghiệp THCS 2.313/2.322, đạt tỉ lệ 99,61%.
5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 23/23 (đạt tỷ lệ 100%) 

xã, thị trấn đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 
Huyện Tứ Kỳ đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Phổ cập giáo dục tiểu học: 23/23 (đạt tỷ lệ 100%) xã, thị trấn đạt phổ 
cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Huyện Tứ Kỳ đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục 
tiểu học mức độ 3.

- Phổ cập giáo dục THCS: 
+ 23/23 (đạt tỷ lệ 100%) xã, thị trấn đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3. 
Huyện Tứ Kỳ đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
- Xóa mù chữ: 23/23 (đạt tỷ lệ 100%) xã, thị trấn đạt các tiêu chuẩn xóa 

mù chữ mức độ 2. Huyện Tứ Kỳ đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Huyện Tứ Kỳ đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.
6. Đánh giá chung
Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ toàn huyện năm 2022 đạt mục tiêu đề ra.
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a) Ưu điểm 
- Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã nhận thức đúng đắn vị trí, nhiệm vụ 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đã quán triệt và triển khai các văn bản, 
hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh, Sở Giáo 
dục và Đào tạo đến Ban chỉ đạo phổ cập cấp huyện, cấp xã. 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chấp hành nghiêm túc việc triển 
khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tổ chức 
điều tra, thống kê và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo huyện. Công tác phổ cập 
giáo dục được các trường xác định là một trong những trọng tâm công tác của 
năm học và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các trường. Thực hiện công 
tác phổ cập không thể coi là việc riêng của các trường mà là nhiệm vụ và trách 
nhiệm của UBND xã, mỗi cán bộ giáo viên, mỗi thành viên, các tổ chức xã hội. 
Cán bộ, giáo viên phải hiểu biết phương pháp làm phổ cập và từ đó hiểu được 
sâu sắc nhiệm vụ của mình và làm tốt hơn. 

- UBND huyện đã có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo; giao Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức nhiều hội 
nghị tập huấn nghiệp vụ, ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết những 
vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện ở cơ sở; Tổ chức kiểm tra đánh 
giá, ra quyết định công nhận các đơn vị đạt kết quả.

b) Khó khăn, hạn chế
- Trong điều kiện kinh tế, xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, kinh phí 

hạn hẹp, ban chỉ đạo huyện, xã và các trường phải tập trung nhiều thời gian, 
công sức để vận động học sinh bỏ học trở lại trường, duy trì số lượng học sinh, 
nâng cao chất lượng giáo dục để phấn đấu đạt các tiêu chuẩn phổ cập.

- Lực lượng cán bộ xã, thị trấn còn mỏng, ít đầu tư thời gian, công sức cho công 
tác phổ cập, cho nên phần lớn là giao cho các nhà trường thực hiện công tác này.

- Khối lượng công việc, lượng người tham gia làm phổ cập rất lớn, số đối 
tượng điều tra, khối lượng hồ sơ rất lớn nhưng lượng kinh phí còn quá ít ỏi.

- Các cơ sở dữ liệu lưu tại các trường và địa phương không đồng bộ, không 
thống nhất. Người dân đi làm xa vắng nhà nhiều, nhiều người không nhớ năm sinh, 
năm đi học, học vấn của người thân khiến cho việc điều tra rất khó khăn.

c) Những nguyên nhân yếu kém
- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự coi trong 

công tác phổ cập giáo dục, chưa xác định phổ cập là yêu cầu bức thiết để tạo đà 
cho kinh tế phát triển, tư tưởng xem phổ cập giáo dục là trách nhiệm riêng của 
ngành giáo dục, nên chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội 
tham gia vào công tác này, chưa có biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong công 
tác học tập và lợi ích của việc học.

- Nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về xã hội hóa giáo 
dục chưa đầy đủ, nên trong quá trình thực hiện còn gặp phải lúng túng, hiệu 
quả thấp.
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d) Bài học kinh nghiệm
- Các xã có cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đúng mức về công 

tác giáo dục thì xã đó đạt kết quả cao hơn; Ở những nơi lãnh đạo địa phương vào 
cuộc quyết liệt trong công tác phổ cập cùng ngành giáo dục thì kết quả tốt hơn 
nhiều, đồng thời đây cũng là yếu tố hết sức quan trọng góp phần vào việc hoàn 
thành công tác phổ cập giáo dục.

- Ban giám hiệu trường luôn theo dõi chỉ đạo việc dạy và học trong nhà 
trường một cách sâu sát; nhằm đảm bảo những kiến thức cơ bản trong chương 
trình giáo dục phổ thông. Chỉ đạo, phân công giáo viên dạy phụ đạo cho học 
sinh yếu, kém tạo điều kiện cho học sinh ham học; cộng vào đó với sự nhiệt tình 
của giáo viên trong công tác giảng dạy sẽ góp phần tích cực trong công tác phổ 
cập giáo dục.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn 
cụ thể, phân công cán bộ giúp đỡ hướng dẫn tận tình cho nhà trường trong công tác 
điều tra, cập nhật dữ liệu; chú trọng kiểm tra, đôn đốc công tác phổ cập giáo dục.

Phần thứ ba:
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2023

1. Phương hướng chung
- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 

ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 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 đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tiếp tục củng cố, duy trì giữ chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ một 
cách bền vững.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm hệ thống thông tin điện tử quản lý Phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để quản lý cơ sở dữ liệu của 
địa phương đảm bảo chính xác, hiệu quả.

2. Các giải pháp chủ yếu
- Giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, XMC tại 

các xã, thị trấn.
- Đảng uỷ, UBND các xã (thị trấn), các đoàn thể xã hội tăng cường quan 

tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tham gia sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là việc vận 
động tuyên truyền học sinh đến trường, hạn chế thấp nhất việc bỏ học trong hè, 
trong năm học.

- Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc xây trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới 
nâng cao.
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- Có chính sách thu hút nguồn ngân sách đầu tư cho việc xây dựng cơ sở 
vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.

- Có chính sách khuyến khích, động viên giáo viên đi học bồi dưỡng để đạt 
trình độ chuẩn, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi các cấp. Tăng cường công tác bồi 
dưỡng thường xuyên trong năm học và trong hè, đẩy mạnh các hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện phát triển quy mô trường, lớp, thực 
hiện chức năng hướng nghiệp, dạy nghề; mở lớp bổ túc THCS và tổ chức thi tốt 
nghiệp cho các đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 18 chưa có bằng tốt nghiệp.

- Phát huy hiệu quả của Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn để 
giúp học sinh khuyết tật, người mù chữ được tiếp cận giáo dục.

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện 
hồ sơ quản lý công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, UBND huyện Tứ Kỳ trân 
trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Huyện uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- UBND, BCĐPCGD,XMC các xã, thị trấn;
- Lưu: VT,GDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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