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CHỈ THỊ
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
Năm học 2012-2013, dưới sự chỉ ñạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, HðND,
UBND thành phố, ñược sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, ngành Giáo dục
và ðào tạo ñã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học; ñảm bảo cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ dạy học, các ñiều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ em 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở
ñúng ñộ tuổi và phổ cập bậc trung học; quan tâm ñến công tác xây dựng ñội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng giáo
dục hai mặt của học sinh ñược nâng cao; số lượng học sinh bỏ học giảm nhiều...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn một số hạn chế như: sự
chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các bậc học và các ñịa bàn tuy có giảm nhưng
chưa ñáng kể; tình trạng tuyển sinh ngoại tuyến vẫn chưa ñược khắc phục triệt ñể,
làm tăng quy mô học sinh trên lớp gây khó khăn cho việc triển khai dạy học 2
buổi/ngày ở một số trường tiểu học, nhất là các trường ở khu vực trung tâm thành
phố…
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 2013-2014, căn cứ chỉ ñạo của
Bộ Giáo dục và ðào tạo và tình hình thực tiễn của thành phố, 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 triển khai tốt các nhiệm vụ sau:
a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp giúp ñỡ, ngăn chặn tình trạng học
sinh bỏ học theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/08/2009 của Thành ủy, rà soát hỗ trợ
kịp thời học sinh thuộc diện gia ñình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
không ñể học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế.
b) Triển khai thực hiện ñồng bộ Quyết ñịnh số 13/2013/Qð-UBND ngày
26/3/2013 của UBND thành phố quy ñịnh về quản lý dạy thêm, học thêm; kiên quyết
xử lý các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh hoạt ñộng dạy thêm ñi vào nền nếp.
c) ðẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 23/5/2012 của Thành
ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của
Bộ Chính trị về phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu
học và THCS, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập. Chuẩn bị và hoàn thành các ñiều
kiện ñể Bộ GD&ðT công nhận phổ cập GDMN 5 tuổi vào năm 2014.

