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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:12/CT-UBND

ðà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2009
CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ năm học 2009-2010
__________________________

Năm học 2008-2009, các cấp, các ngành trên ñịa bàn thành phố cùng với ngành
Giáo dục và ðào tạo ñã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và ñạt ñược những kết quả
khả quan. Chất lượng học tập và hiệu quả giáo dục ñược nâng cao; khắc phục tình
trạng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm ñáng kể số học sinh bỏ học. Chú trọng công tác
xây dựng ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, mạng lưới trường học
tiếp tục ñược ñầu tư hoàn thiện…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn những hạn chế như: chất
lượng giáo dục, tỉ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học có sự chênh lệch giữa các bậc
học, ngành học và các vùng, nhất là khối THPT và Bổ túc Trung học; một bộ phận
giáo viên, cán bộ quản lý năng lực hạn chế…
Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện có hiệu quả mục tiêu
“Không có học sinh bỏ học” trong Chương trình “Thành phố 5 không”, Chủ tịch
UBND thành phố chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm
vụ của mình và quy ñịnh về phân cấp quản lý của thành phố, tập trung triẻn khai các
nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 01//8/2009 của
Thành ủy ðà Nẵng về tiếp tục ñẩy mạnh công tác phối hợp giúp ñỡ các gia ñình có
hoàn cảnh ñặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên
ñịa bàn thành phố; có biện pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, nâng
cao chất lượng giáo dục ñại trà ở các trường thuộc khu vực miền núi, nông thôn, vùng
ven ñô thị, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường công lập;
b) Tổ chức phòng, chống dịch cúm A/H1N1 trong các cơ sở giáo dục theo chỉ
ñạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và ðào tạo và của UBND thành phố nhằm
hạn chế ñến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch ñến hoạt ñộng của các cơ sở giáo dục.
2. Sở Giáo dục và ðào tạo
a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ quản lý và ñội ngũ giáo viên của
thành phố; có kế hoạch và biện pháp cụ thể ñể thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số
4899/CT-BGDðT ngày 04/9/2009 của Bộ Giáo dục và ðào tạo về nhiệm vụ trọng

