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CÔNG BÁO/Số 43+44/ Ngày 15-12-2009
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:16/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng
chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
ñộc lập tư thục trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
______________________________

Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về ñẩy
mạnh xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; thời gian
qua, thành phố ñã quan tâm ñầu tư cho công tác giáo dục mầm non, mạng lưới trường
lớp ñược mở rộng, cơ sở vật chất xây dựng khang trang, ñáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ
trên ñịa bàn.
Sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 08/2005/CT-UB ngày 11/4/2005 của Ủy ban nhân
dân thành phố về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (viết tắt là GDMN)
ngoài công lập, mặc dù công tác quản lý ñối với loại ñối tượng này ñã có nhiều
chuyển biến tích cực, song vẫn chưa ñáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong tình
hình mới. ðể tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc,
giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập tư thục trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng theo ñúng qui ñịnh hiện hành của pháp luật về quản lý
các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, Uỷ ban nhân dân thành phố ðà Nẵng chỉ thị:
1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện:
a) Tổ chức quán triệt chủ trương và các chính sách phát triển GDMN theo các
văn bản mới ban hành của Bộ Giáo dục và ðào tạo ñến lãnh ñạo các ban, ngành, ñoàn
thể, chính quyền các xã, phường và cán bộ quản lý (viết tắt là CBQL) trường mầm
non, mẫu giáo, nhà trẻ, chủ các cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập tư thục;
b) Tổ chức ñiều tra, nắm chắc tình hình hoạt ñộng của các cơ sở GDMN ñộc lập
tư thục; chỉ ñạo cho phòng Giáo dục và ðào tạo tăng cường công tác kiểm tra, thực
hiện tốt việc phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã, phường thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về giáo dục ñối với các cơ sở này trên ñịa bàn;
c) ðối với ñịa bàn có khu công nghiệp, cơ quan, xí nghiệp lớn, cần khuyến khích
và tạo ñiều kiện thuận lợi ñể thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc nhóm
trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập tư thục phục vụ cho con em cán bộ, công nhân ñang công
tác trong các cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp ñóng trên ñịa bàn;
d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra giấy phép và hoạt ñộng của các cơ sở GDMN
ñộc lập tư thục trên ñịa bàn, có biện pháp kiên quyết ñình chỉ hoạt ñộng ñối với các
trường, cơ sở không ñảm bảo các ñiều kiện theo Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-

