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Kính gửi: - Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT, TTGDTX; 
- Ông (bà) Hiệu trưởng các trườngTHCS. 

 
Thực hiện yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc kiểm tra 

kết quả phổ cập THCS và phổ cập bậc Trung học năm 2013; để đón Đoàn kiểm tra 
phổ cập giáo dục bậc trung học của Tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ 
yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Công tác chuẩn bị 
+ Các trường THPT, TTGDTX, THCS kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ và đánh 

giá kết quả phổ cập xã (thị trấn) năm 2013 do đơn vị mình phụ trách.  
+ Chuyển toàn bộ hồ sơ phổ cập về Phòng Giáo dục và Đào tạo để Tỉnh 

kiểm tra (Yêu cầu về hồ sơ như năm 2012). 
2. Thành phần dự kiểm tra 
- Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên phòng; 
- Trường THPT, TTGDTX: 01 lãnh đạo và 01 giáo viên phụ trách công tác 

phổ cập. 
- Trường THCS: 01 lãnh đạo (hoặc 01 giáo viên phụ trách công tác phổ cập). 
- Nhóm chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục: 

+ Ông Tiêu Văn Hải, hiệu trưởng trường THCS Cộng Lạc; 
+ Ông Nguyễn Văn Khánh, giáo viên trường THCS Phan Bội Châu. 

3. Thời gian kiểm tra: 1/2 ngày, từ 7h30 ngày 13/02/2014 (Thứ Năm). 
4. Địa điểm: Hội trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông(bà) Hiệu trưởng các trường THPT, 

TTGDTX, THCS chuẩn bị và hoàn thiện các loại hồ sơ; cử đủ, đúng thành phần, 
dự họp đúng giờ để việc kiểm tra đạt kết quả tốt./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 
- Đ/c PCT UBND huyện 
  Phụ trách Văn-Xã; 
- Như kính gửi; 
- Gmail; 
- Lưu VT, THCS. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 

                  Phạm Anh Tuấn 
 
 


