
 UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 XÃ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

   

 Số:  187 /QĐ-UBND  Cộng Hòa, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Cộng Hòa  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỘNG HÒA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

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/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 của Bộ GD&ĐT ngày 22 tháng 3 

năm 2016 của 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 Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục xóa mũ chữ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 -2025 và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

26/3/2021 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập 

giáo dục “ Xóa mù chữ giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố 

Cẩm Phả về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Cộng Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Cộng 

Hòa gồm các ông(bà) có tên sau: 

        1. Trưởng ban Ông ĐiệpVănNguyên Phó Chủ tịch UBND xã; 

        2. Phó ban Hiệutrưởng trường TH&THCS, Mần non Cộng Hòa; 

       3. Các ủy viên  

       3.1. Phó hiệu trưởng TH&THCS, Mần non Cộng Hòa – Thư ký; 



      3.2.  Công chức Văn phòng –Thống kê xã; 

      3.3. Công chức Văn hóa – xã hội xã; 

      3.4. Công chức Tư Pháp – Hộ tich xã; 

      3.5. Trưởng công an xã; 

      3.6. Trạm Trưởng trạm Y tế xã; 

       Kính mời: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Chủ tịch Hội CCB xã; Chủ tịch Hội 

LHPN xã; Bí thư Đoàn thanh niên xã tham gia Ủy viên 

       Điều 2. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ xã Cộng Hòa có nhiệm 

vụ : Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên 

địa bàn xã. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ trên địa bàn xã. Tự kiểm tra kết quả và đề nghị cấp trên kiểm tra 

công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã. Phối hợp với các tổ 

chức, đoàn thể để triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết 

quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn xã với cấp trên. 

Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc việc cho Ban chỉ đạo về công tác phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ trên địa  bàn xã. 

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, các ban ngành có liên quan của Ủy ban 

nhân dân xã và các ông(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận: 

 - UBND Thànhphố CẩmPhả (b/c);   

   - Phòng GD&ĐT CẩmPhả (b/c);   

   - Đảnguỷ - HĐND xã (b/c);   

   - Như điều 3 (t/h);  

   - Lưu VP.UBND 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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