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Kính gửi:
- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thị, thành phố;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn
mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Theo Công văn số 1070/SNN-VPĐP, ngày 03/6/2021 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ
tiêu, tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu và Vườn mẫu NTM năm 2021-2022, Sở
GDĐT hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chỉ tiêu giáo dục (5.1) thuộc tiêu chí số 5
Giáo dục, Y tế, Văn hóa như sau:
1. Yêu cầu chỉ tiêu giáo dục của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
a) Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên;
b) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%;
c) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 95% trở lên,
số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học;
d) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương
trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên.
2. Yêu cầu hồ sơ minh chứng
Hồ sơ minh chứng chỉ tiêu giáo dục của khu dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu gồm:
- Báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu của chỉ tiêu giáo dục (như ở mục
1);
- Danh sách trẻ em đang đi học mẫu giáo và danh sách trẻ em 3-5 tuổi của
thôn (có xác nhận của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã);
- Danh sách trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 và danh sách trẻ em 6 tuổi của thôn
(có xác nhận của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã);
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- Danh sách trẻ em 11 tuổi đang học các lớp tiểu học, danh sách trẻ em 11
tuổi hoàn thành chương trình tiểu học và danh sách trẻ em 11 tuổi của thôn (có
xác nhận của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã);
- Danh sách thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi của thôn (có xác nhận
của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã);
- Danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đang tiếp tục học lên
chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ
thông hoặc giáo dục nghề nghiệp của thôn (có xác nhận của lãnh đạo trường hoặc
cơ sở đào tạo).
Trên đây là hướng dẫn thực hiện và minh chứng các chỉ tiêu giáo dục trong
Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh Phú Yên. Các phòng giáo dục và đào tạo phối hợp cùng UBND các
huyện, thị xã, thành phố quan tâm lựa chọn khu dân cư ở các xã để xây dựng khu
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Mọi thắc mắc, liên hệ đ/c Lê Thị Lập – Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục
và Đào tạo (56 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên), số điện thoại:
057.3842056, email: lethilap@phuyen.edu.vn hoặc lethilap@phuyen.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh PY;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Ái

