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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 20/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;  
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  
Chính phủ ban hành Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
1. Nghị định này quy định về điều kiện bảo đảm, trách nhiệm của các cơ quan; 

tiêu chuẩn, thẩm quyền và hồ sơ công nhận đạt chuẩn 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 (sau đây 
gọi chung là phổ cập giáo dục) và xóa mù chữ. 

2. Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, đang sống tại Việt Nam, 
các tổ chức và cá nhân liên quan. 

Điều 2. Chính sách đối với phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; khuyến khích 
và tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài tham gia vào việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở Việt Nam 
theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được miễn, giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi tham gia các chương trình phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ theo quy định. 

3. Cá nhân tham gia tổ chức, quản lý, dạy học và các công việc khác để thực hiện 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được hưởng thù lao theo quy định của Nhà nước. 
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Điều 3. Trách nhiệm của công dân, gia đình và cơ sở giáo dục đối với phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ 

1. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nhiệm vụ học tập để đạt trình độ 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

2. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ 
tuổi quy định được học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

3. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ theo chức năng, nhiệm vụ. 

 
Chương II 

PHỔ CẬP GIÁO DỤC 
 

Mục 1 
PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI 

 
Điều 4. Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là trẻ em 5 tuổi chưa 

hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 
Điều 5. Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi 
Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

là chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo 5 - 6 tuổi.  
Điều 6. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi 
1. Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 
2. Đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã)  
a) Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%;  
b) Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; 

đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 
3. Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là 

huyện): Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em 5 tuổi. 

4. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh): 
Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
em 5 tuổi. 



 
 CÔNG BÁO/Số 415 + 416/Ngày 04-4-2014 5 
 

Mục 2 
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 
Điều 7. Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học 
Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa 

hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 
Điều 8. Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học 
Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học là chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 
Điều 9. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1  
1. Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 
2. Đối với xã:  
a) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; 
b) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, 

đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%. 
3. Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 1.  
4. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 1. 
Điều 10. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 

độ 2  
1. Đối với xã:  
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1; 
b) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; 
c) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối 

với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 
11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

2. Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục tiểu học mức độ 2. 

3. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
tiểu học mức độ 2. 

Điều 11. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 
độ 3  

1. Đối với xã: 
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức 

độ 2; 
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b) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%; 
c) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối 

với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 
tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học. 

2. Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học mức độ 3. 

3. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
tiểu học mức độ 3. 

 
Mục 3 

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 
Điều 12. Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh niên, thiếu niên trong độ 

tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp 
trung học cơ sở. 

Điều 13. Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở là chương 

trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. 
Điều 14. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ 

sở mức độ 1 
1. Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.  
2. Đối với xã: 
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 

và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 
b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 
ít nhất 70%.  

3. Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở mức độ 1. 

4. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở mức độ 1. 

Điều 15. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 2 

1. Đối với xã:  
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 1; 
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b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 
cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 
ít nhất 80%. 

2. Đối với huyện: Có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở mức độ 2.  

3. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 2. 

Điều 16. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 3 

1. Đối với xã: 
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 2; 
b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học 

cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 
ít nhất 90%;  

c) 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 ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.  

2. Đối với huyện: Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 3. 

3. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
mức độ 3. 

 
Chương III 

XÓA MÙ CHỮ 
 
Điều 17. Đối tượng xóa mù chữ 
Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữ. 
Điều 18. Chương trình giáo dục thực hiện xóa mù chữ 
Chương trình giáo dục thực hiện xóa mù chữ là chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học hoặc chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi 
biết chữ.  

Điều 19. Tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn biết chữ 
1. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa 

mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình 
giáo dục tiểu học. 
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2. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa 
mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục 
tiểu học. 

Điều 20. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 
1. Đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công 

nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt 
chuẩn biết chữ mức độ 1. 

2. Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù 
chữ mức độ 1. 

3. Đối với tỉnh: Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù 
chữ mức độ 1. 

Điều 21. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 
1. Đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công 

nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công 
nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. 

2. Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ 
mức độ 2.  

3. Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức 
độ 2.  

 
Chương IV 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, 
XÓA MÙ CHỮ 

 
Điều 22. Người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
1. Giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác. 
2. Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.  
3. Trong trường hợp đặc biệt có thể huy động các cá nhân khác tham gia dạy học xóa 

mù chữ. 
4. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cử 

người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công. 
Điều 23. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học  
1. Cơ sở tham gia thực hiện phổ cập giáo dục phải có đủ cơ sở vật chất, thiết bị 

dạy học tối thiểu theo quy định để tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương 
trình phổ cập giáo dục. 
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2. Cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, đoàn thể sử dụng 
cơ sở vật chất của đơn vị mình để tổ chức thực hiện xóa mù chữ. 

3. Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác và cá nhân tạo 
điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Điều 24. Nguồn tài chính đầu tư cho phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
Kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được cân đối trong dự toán 

ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp và nguồn huy động của các tổ chức 
trong và ngoài nước, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng.  

 
Chương V 

THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC 
VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN  

PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ 
 
Điều 25. Thẩm quyền kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ  
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với huyện. 
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ đối với tỉnh. 
Điều 26. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
1. Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm: 
a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 
b) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 
c) Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ 

cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục 
tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với 
xóa mù chữ). 

2. Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm: 
a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

kèm theo các biểu thống kê; 
b) Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 
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Điều 27. Hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 
mù chữ 

1. Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 
kèm theo các biểu thống kê. 

2. Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã. 
3. Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.  
Điều 28. Hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
1. Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

kèm theo các biểu thống kê. 
2. Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với huyện. 
3. Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 
Điều 29. Nội dung kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ 
1. Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và kiểm tra thực tế kết quả 

thực hiện phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ. 
2. Ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ 

đối với xã hoặc huyện hoặc tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định này. 
Điều 30. Quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ 
1. Xã tự kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
2. Huyện kiểm tra công nhận xã và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận 

huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
3. Tỉnh kiểm tra công nhận huyện và lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 

kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ. 
Điều 31. Thời gian kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ  
1. Thời điểm báo cáo số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hàng năm 

được quy định như sau:  
a) Đối với xã: Ngày 30 tháng 9;  
b) Đối với huyện: Ngày 05 tháng 10; 
c) Đối với tỉnh: Ngày 10 tháng 10.  
2. Tỉnh hoàn thành việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ trước ngày 30 tháng 12 hàng năm. 
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Chương VI 
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC   

VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ 
 
Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền các chính sách, pháp luật về thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
2. Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học phục 

vụ yêu cầu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
3. Ban hành và hướng dẫn thực hiện chương trình, tài liệu dạy học phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ. 
4. Hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, 

đào tạo, bồi dưỡng người tham gia dạy học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
5. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các chế độ, chính sách đối với 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và 

kiểm tra, công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
7. Hằng năm tổng hợp kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 
Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ  
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phương pháp xác 

định vị trí việc làm, số người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập để thực 
hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Tài chính  
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối 
trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp. 

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cân đối nguồn hỗ 

trợ của Trung ương để thực hiện phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. 
Điều 36. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác, các tổ chức chính trị - xã hội 

và tổ chức khác 
1. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

tham gia thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  
2. Các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức khác trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  
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Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học và thực hiện kế hoạch đầu tư 

nâng cấp trường học phục vụ yêu cầu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh. 
3. Tổ chức kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
5. Ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 

phương để đẩy nhanh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn.  
Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1. Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học và thực hiện kế hoạch đầu 

tư nâng cấp trường học phục vụ yêu cầu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện. 
3. Tổ chức kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
4. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ. 
 Điều 39. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã. 
2. Tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn. 
3. Tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân phối hợp với các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
 

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 40. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2014. 
2. Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 về thực hiện 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành.  

Điều 41. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định này. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
 


