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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2209/SGDĐT-KHTC

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả các xã đăng ký
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
đối với tiêu chí số 5 và chỉ tiêu
14.1, 14.2

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt danh sách 27 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã
đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Kbang và huyện Đak
Pơ đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020;
Ngày 22/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số
663/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng
Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm
2020 đối với tiêu chí số 5 và chỉ tiêu 14.1, 14.2 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Công tác truyền thông, đào tạo tập huấn
Kết quả thực hiện truyền thông, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức
cho cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới; thuận lợi, khó khăn.
Yêu cầu báo cáo: Tên Chương trình tập huấn, đào tạo; đối tượng tham gia;
số lượt người tham gia, số đợt tập huấn; tổng kinh phí và nguồn vốn triển khai
thực hiện.
2. Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Gia
Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình.
- Kết quả kiểm tra, đánh giá (Số đợt kiểm tra, thuận lợi, khó khăn).
4. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn được giao
Kết quả huy động, thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được
giao.
Yêu cầu liệt kê phân bổ kinh phí theo từng hạng mục nội dung đầu tư chủ
yếu.
5. Kết quả thực hiện Chương trình (dự kiến đến 31/12/2020)

2

Kết quả thực hiện về tiêu chí số 5; chỉ tiêu 14.1 và chỉ tiêu 14.2.
* Tiêu chí số 5: Trường học
- Kinh phí thực hiện từng nội dung đầu tư về số trường mầm non, mẫu giáo,
tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được nâng cấp, hay xây
mới.
- Tổng kinh phí đã đầu tư:...................
- Đánh giá kết quả thực hiện so Tiêu chí: Đạt/ Chưa đạt.
* Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo
- Giáo dục và đào tạo: Kinh phí thực hiện và nội dung trong công tác xã hội
hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học
tập giai đoạn 2012-2020”, “Xóa mù chữ đến năm 2020”; phong trào “Học tập suốt
đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến 2020”. Kết quả công tác phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở; xóa mù chữ và chống tái
mù chữ.
- Tổng kinh phí đã đầu tư thực hiện: ..................
- Đánh giá kết quả thực hiện so Tiêu chí: Đạt/ Chưa đạt.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHỦ YẾU, NGUYÊN NHÂN
1. Những vấn đề đang tồn tại, hạn chế; tác động đối với việc triển khai
Chương trình; nguyên nhân.
2. Những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến đánh giá nội dung tiêu chí số 5
trường học nếu sáp nhập địa giới hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 18NQ/TW, số 19-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa
XII.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương
2. Đề xuất, kiến nghị đối với UBND tỉnh
Thời gian gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23/11/2020
theo địa chỉ 56 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; bản mềm gửi qua địa chỉ
email: hoangducthogl@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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