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CÔNG BÁO/Số 12+13+14+15/Ngày 22-10-2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 16 /CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDðT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và ðào
tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015;
Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố;
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Chủ tịch UBND thành
phố chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo, UBND các quận, huyện
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và quy ñịnh về phân cấp quản lí của
thành phố, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:
a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 23/5/2012 của Thành ủy ðà
Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của
Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo
dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
và xóa mù chữ cho người lớn. Hoàn thành việc công nhận phổ cập giáo dục mầm non
5 tuổi vào năm 2014.
b) Thực hiện nghiêm túc và ñẩy mạnh việc tuyên truyền các quy ñịnh về quản
lí dạy thêm, học thêm theo Quyết ñịnh số 13/2013/Qð-UBND ngày 26/3/2013 và
Quyết ñịnh số 21/2014/Qð-UBND ngày 20/7/2014 của UBND thành phố; kiên quyết
xử lí các trường hợp vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm.
c) Tiếp tục thực hiện 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.
d) Tổ chức thanh, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lí thu, chi trong các
trường học, các cơ sở giáo dục; xử lí kịp thời những sai phạm trong các cơ sở giáo
dục; tập trung giải quyết triệt ñể các hiện tượng tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân.
Trong ñó, chú ý ñến việc tuyển sinh ñầu cấp không ñúng quy ñịnh; ñặt ra các khoản
thu tùy tiện, lạm thu; tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy ñịnh.
e) Chỉ ñạo các ñơn vị, trường học thực hiện công khai các khoản ñóng góp của
học sinh ngay từ ñầu năm học, tuyệt ñối không ñể xảy ra tình trạng thu trái quy ñịnh,
thực hiện nghiêm túc việc giãn thu và các quy ñịnh về tuyển sinh.

