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Số: 1321/SGD&ĐT-GDTH
v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5,
tiêu chí 14 của xã nông thôn mới
giai đoạn 2017-2020 theo
Bộ tiêu chí mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ công văn số 5869/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 29/11/2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
giai đoạn 2016-2020;
Thực hiện Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận về thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020;
Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5 (Trường học), tiêu chí 14 (Giáo dục) của
xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 như sau:
I. Tiêu chí 5
- Xã đạt chuẩn tiêu chí 5 về trường học khi có 80% trở lên tỷ lệ trường học các
cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) có cơ sở vật chất và thiết
bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo mức quy định.
- Trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học:
+ Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo tại Điều 9. Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị của
Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/2/2014;
+ Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo tại Điều 14. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy
học của Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012;
+ Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo Quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo tại Điều 7. Tiêu chuẩn 4 – Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của
Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012.
- Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc
gia được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số trường học các cấp có cơ sở vật chất và
thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trên tổng số trường học của xã.
II. Tiểu tiêu chí 14.1 và 14.2 thuộc Tiêu chí số 14
- Nội dung Tiểu tiêu chí 14.1: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ
cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ.
- Nội dung Tiểu tiêu chí 14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp
tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp).
- Xã đạt Tiểu tiêu chí 14.1 và 14.2 thuộc Tiêu chí số 14 khi đáp ứng:
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo
dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt
chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đạt tỷ lệ 85% trở lên học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học
phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề
theo quy định.
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc
trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề được tính bằng tỷ lệ
phần trăm (%) giữa số học sinh tiếp tục học trên tổng số học sinh đã tốt nghiệp THCS.
III. Hồ sơ và thủ tục công nhận xã đạt tiêu chí 5 và tiêu chí 14
Đối với các xã đạt tiêu chí 5, tiêu chí 14 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành
phố hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT, gồm:
1) Tờ trình của Ban chỉ đạo cấp huyện;
2) Biên bản kiểm tra, thẩm định kết quả 02 tiêu chí 5 và 14;
3) Báo cáo tóm tắt tình hình, thực trạng, kết quả đạt được về số lượng, tỷ lệ của
từng tiêu chí, tiểu tiêu chí;
4) Các minh chứng về Tiêu chí 14 gồm 03 minh chứng sau:
- Minh chứng Tiểu tiêu chí 14.1 là Quyết định công nhận của UBND huyện: xã
đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục
tiểu học mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn
xóa mù chữ mức độ 2;
- Minh chứng Tiểu tiêu chí 14.2 là danh sách học sinh tốt nghiệp THCS có xác
nhận của Hiệu trưởng; danh sách học sinh đang theo học các trường trung học phổ
thông, bổ túc, trường nghề có xác nhận của Hiệu trưởng trường mà học sinh đang theo
học (đạt tỷ lệ 85% trở lên);
- Minh chứng Tiểu tiêu chí 14.3 là Công văn thẩm định của Sở LĐ-TB&XH
thống nhất theo kết quả báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố đối với tỷ lệ lao động
có việc làm qua đào tạo đạt từ 40% trở lên).
Sau khi xem xét tờ trình, hồ sơ của Ban chỉ đạo cấp huyện gởi lên nếu đạt số
lượng, tỷ lệ và đầy đủ các minh chứng theo quy định Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra
thực tế, thẩm định, xét công nhận.
Công văn này thay thế công văn số 116/HD-SGD&ĐT-GDTH ngày 19/01/2015
về việc Quy định thực hiện xét công nhận Tiêu chí 5, Tiêu chí 14 về xây dựng nông
thôn mới ở các xã.
Đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện, có gì vướng mắc phản
ánh về Sở GD&ĐT (gặp ông Huỳnh Văn Hiếu, Trưởng phòng GDTH, số điện thoại
0918 591 666) để có hướng giải quyết./.
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