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Số:              /KH-BGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng, ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng 

phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở”  
 

  

Căn cứ Nghị quyết số 99/2021/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về 

việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 – 2025, Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 

05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Nghị 

quyết số 01/2022/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch xây dựng, ban 

hành Đề án “Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở”, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tổ chức, triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục tiểu học và trung học cơ sở” (Sau đây gọi tắt là Đề án) đảm bảo quy định. 

 - Kế hoạch là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan, Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tiểu học (TH), trung học cơ sở 

(THCS) triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng, trình Chính phủ 

ban hành Đề án theo đúng Kế hoạch. 

 II. NỘI DUNG  

1. Triển khai, xây dựng đề cương, biểu mẫu khảo sát, phiếu hỏi, gồm: Đề 

cương Đề án, đề cương báo cáo và biểu mẫu khảo sát đánh giá thực trạng về trường 

lớp, trẻ em, đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục TH, THCS; dự báo phát 

triển quy mô, mạng lưới trường/lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ; đánh giá các chính 

sách đã đầu tư, kết quả đầu tư cho các cơ sở giáo dục TH, THCS; đánh giá những 

ưu điểm, tồn tại, hạn chế, các điều kiện tiếp cận giáo dục của trẻ em; phiếu xin ý 

kiến, đề xuất của địa phương về việc thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) TH, 

THCS; các chính sách cần đầu tư. 
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2. Xây dựng và hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến về công cụ khảo sát, đánh giá 

tác động chính sách, bao gồm nội dung về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất, 

thiết bị, đội ngũ; chất lượng giáo dục TH, THCS; các chính sách đã triển khai; các 

điều kiện tiếp cận giáo dục của trẻ em.   

3. Tổ chức khảo sát thực trạng phát triển quy mô, mạng lưới trường/lớp; cơ 

sở vật chất, đội ngũ; kết quả thực hiện PCGD TH THCS; nắm bắt những khó khăn 

vướng mắc tại địa phương trong quá trình triển khai duy trì, nâng cao chất lượng 

PCGD TH THCS; đề xuất của địa phương để thực hiện PCGD TH THCS. 

4. Xây dựng các báo cáo gồm: Báo cáo tổng hợp, phân tích dữ liệu; báo cáo 

dự báo quy mô phát triển; tổng hợp và xử lý các phiếu khảo sát, xin ý kiến; báo cáo 

nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo đánh giá chính sách, đánh giá 

tác động; báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng và báo cáo thuyết minh; định hướng 

xây dựng Đề án ... làm căn cứ xây dựng Đề án.  

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến, trao đổi thảo luận các vướng 

mắc, đề xuất để triển khai, xây dựng; góp ý hoàn thiện hồ sơ Đề án. 

5. Xây dựng hồ sơ Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

- Dự thảo Quyết định và Đề án kèm theo Quyết định; 

- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý; 

- Báo cáo đánh giá thực trạng và báo cáo thuyết minh; định hướng xây dựng 

Đề án; 

- Các tài liệu khác (nếu có). 

6. Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt, ban hành Đề án. 

( Có biểu Phụ lục kế hoạch chi tiết kèm theo ) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Vụ Giáo dục Trung học: Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo 

tiến độ thời gian, quy định về xây dựng Đề án; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo 

Bộ GDĐT các giải pháp để triển khai xây dựng Đề án.  

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ 

Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục 

thường xuyên, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục thể chất; Cục Cơ sở vật chất, Cục 

Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam: tham gia, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Ban soạn thảo, 
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Tổ biên tập xây dựng hồ sơ Đề án. Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định và trình Bộ 

trưởng bố trí kinh phí xây dựng Đề án. 

2. Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc Hội, Ủy ban Dân 

tộc, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tư pháp: cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng 

hồ sơ Đề án. 

3. Sở GDĐT các tỉnh/thành phố: Cung cấp thông tin, số liệu xây dựng báo 

cáo, tham gia góp ý, phối hợp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng, hoàn thiện 

Đề án trình Chính phủ ban hành. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí xây dựng, ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục 

tiểu học và trung học cơ sở” bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà 

nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Vụ Giáo dục Trung học xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các sở GDĐT, Sở GD, KHCN tỉnh Bạc Liêu; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ; 

- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; 

- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, BAN HÀNH ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:               /KH-BGDĐT ngày           tháng       năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm dự kiến 

1 

 

Trình Kế hoạch triển khai xây dựng, 

ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng 

phổ cập giáo dục tiểu học và trung học 

cơ sở”. 

Vụ GDTrH 

Vụ GDTH 

Các đơn vị thuộc Bộ 

GDĐT 

Tháng 

4/2022 

Kế hoạch xây dựng Đề án 

được Lãnh đạo Bộ GDĐT 
phê duyệt, ban hành. 

2 Tổ chức soạn thảo Đề án     

2.1 Tổ chức soạn thảo Đề cương Đề án Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan Tháng 

4/2022 

Dự thảo Đề cương Đề án 

2.2 Xây dựng các biểu mẫu khảo sát, biểu 

mẫu thống kê, phiếu điều tra, phương 

án điều tra thống kê 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan Tháng 

4/2022 

Biểu mẫu khảo sát, biểu mẫu 

thống kê, phiếu điều tra, 

phương án điều tra thống kê 

2.3 Tọa đàm, xin ý kiến tham gia xây dựng 

Đề cương Đề án, hoàn thiện đề cương 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các chuyên gia; 

Các đơn vị có liên quan 

Tháng 

3/2021-

4/2022 

- Các ý kiến góp ý 

- Dự thảo Đề cương Đề án 

được hoàn thiện sau góp ý; 

2.4 Trình Lãnh đạo Bộ GDĐT phê duyệt 

Đề cương Đề án 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Lãnh đạo Bộ GDĐT; 

Các đơn vị có liên quan 

Tháng 

5/2022 

Dự thảo Đề cương Đề án 

được Lãnh đạo Bộ GDĐT 
nhất trí 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm dự kiến 

2.5 Nghiên cứu hệ thống văn bản QPPL có 

liên quan để xây dựng Đề án (Các văn 

bản Luật, Nghị định, thông tư…) về 

chính sách phát triển GDTH, THCS 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan Tháng 

3/2021-

5/2022 

Báo cáo Nghiên cứu hệ thống 

văn bản QPPL, chính sách 

2.6 Tổ chức các đoàn khảo sát, điều tra Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan Tháng 

4/2022-

6/2022 

Báo cáo khảo sát, điều tra 

2.7 Xây dựng các báo cáo đánh giá thực 

trạng và báo cáo thuyết minh; định 

hướng… xây dựng Đề án 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan Tháng 

4/2022-

6/2022 

Báo cáo thực trạng, báo cáo 

thuyết minh xây dựng Đề án 

2.8 Hội thảo, tọa đàm xin ý kiến về báo cáo 

thực trạng và thuyết minh xây dựng Đề 

án; định hướng xây dựng Đề án 

 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan Tháng 

4/2022-

6/2022 

Biên bản góp ý xây dựng báo 

cáo và định hướng xây dựng 

Đề án 

2.9 Xây dựng hồ sơ Đề án: 

(1) Công văn gửi lấy ý kiến; (2) Dự 

thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

(3) Dự thảo QĐ của Thủ tướng; (4) 

Dự thảo Đề án kèm theo QĐ Thủ 

tướng; (5) Các báo cáo thực trạng, 

báo cáo thuyết minh … xây dựng Đề 

án; (6) Tài liệu có liên quan 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. Tháng  

6/2022-

7/2022 

Hồ sơ Đề án theo quy định. 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm dự kiến 

3 Lấy ý kiến về dự thảo Đề án, tiếp 

thu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo 

Đề án 

    

3.1 Trình xin ý kiến Bộ trưởng, Thứ 

trưởng phụ trách duyệt dự thảo hồ sơ 

Đề án, kí công văn xin ý kiến bằng 

văn bản các cơ quan, tổ chức ngoài 

Bộ, các cá nhân có liên quan. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan, tổ 

chức ngoài Bộ GDĐT; 

Các chuyên gia; nhà khoa 

học. 

Tháng 

7/2022-

8/2022 

- Ý kiến của Lãnh đạo Bộ 

GDĐT; 

- Công văn gửi xin ý kiến các 

Bộ, ngành, cá nhân có liên 

quan 

3.2 Tổng hợp ý kiến tham gia, giải trình, 

tiếp thu ý kiến các đơn vị có liên quan 

ngoài Bộ GDĐT, các chuyên gia 

tham gia hồ sơ Đề án. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan, tổ 

chức ngoài Bộ GDĐT; 

Các chuyên gia; nhà khoa 

học. 

Tháng  

7/2022-

8/2022 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu 

ý kiến; 

- Dự thảo Hồ sơ Đề án theo 

quy định được tiếp thu, chỉnh 

sửa 

3.3 Trình Lãnh đạo Bộ GDĐT về hồ sơ 

Đề án. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. 

 

Tháng 

8/2022 

- Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ GDĐT; 

- Họp xin ý kiến. 

3.4 Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, họp xin 

ý kiến tham gia hồ sơ Đề án. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các chuyên gia; 

Các đơn vị có liên quan. 

Tháng 

8/2022 

- Các ý kiến góp ý 

- Hồ sơ Đề án được hoàn 

thiện sau góp ý. 

3.5 Tổng hợp ý kiến các đơn vị tham gia 

tại hội thảo, tọa đàm, họp. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan, tổ 

chức ngoài Bộ GDĐT; 

Các chuyên gia; nhà khoa 

học, Sở GDĐT. 

Tháng 

9/2022 

- Tổng hợp giải trình tiếp thu 

ý kiến của các đơn vị; 

- Hồ sơ Đề án theo quy định 

được tiếp thu, chỉnh sửa. 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm dự kiến 

3.6 Xin ý kiến thẩm định của Vụ Pháp 

chế. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. Tháng 

9/2022 

Ý kiến của Vụ Pháp chế 

4 Trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, phê duyệt Đề án 

    

4.1 Trình xin ý kiến Bộ trưởng, Thứ 

trưởng hồ sơ Đề án. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. Tháng 

9/2022 

Văn bản trình Bộ trưởng, Thứ 

trưởng. 

4.2 Tổ chức các buổi họp (nếu cần) theo 

chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. 

 

Tháng 

9/2022 

Giấy mời họp; 

Các buổi họp được tổ chức 

(nếu có). 

4.3 Hoàn thiện hồ sơ Đề án theo ý kiến 

Bộ trưởng, thứ trưởng; báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. 

 

Tháng 

9/2022 

Hồ sơ Đề án hoàn thiện theo 

ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng; 

các bảo cáo, giải trình tiếp 

thu. 

4.4 Trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án. 

Ban soạn thảo và 

Tổ biên tập xây 

dựng Đề án 

Các đơn vị có liên quan. 

 

Tháng 

10/2022 

Hồ sơ dự thảo Quyết định đã 

được tiếp thu, chỉnh lý; Báo 

cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 

thẩm địn; các tài liệu có liên 

quan. 

Tờ trình được Bộ trưởng 

duyệt gửi Chính phủ. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T12:21:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Xuân Thành<nxthanh@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2022-05-05T16:41:24+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Hữu Độ<nhdo@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T09:28:18+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T09:28:22+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T09:28:27+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-06T09:28:32+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-12T16:25:57+0700


		2022-05-12T16:25:53+0700




