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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 09 /CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2015

CHỈ THỊ
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDðT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và ðào
tạo (GD&ðT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và căn cứ vào tình hình thực tiễn của
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo, UBND các quận, huyện

a) Tiếp tục ñẩy mạnh hoạt ñộng tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ
trương, chính sách của ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ðT, Thành ủy,
UBND thành phố về ñổi mới căn bản, toàn diện GD&ðT. Phối hợp với các cơ
quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông về GD&ðT.
b) ðẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố và
nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ;
tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và ñịnh hướng nghề nghiệp cho
học sinh phổ thông; ña dạng hóa hình thức học tập ñáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết
và tạo cơ hội học tập suốt ñời cho người dân.
c) Chỉ ñạo các ñơn vị, trường học tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị,
xã hội trên ñịa bàn ñể xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà
trường, xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân; ñảm bảo an ninh,
trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học
sinh; thực hiện tốt các quy ñịnh về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo
dục.
d) ðổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao
hiệu quả hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường
thanh tra quản lí về GD&ðT, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai
trước công luận.
ñ) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và ñẩy mạnh việc tuyên truyền các quy ñịnh
về quản lý dạy thêm, học thêm; 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.
e) Triển khai nhân rộng việc tổ chức công tác tuyển sinh trực tuyến theo mô
hình của quận Hải Châu ñể vừa có cơ sở dữ liệu ban ñầu, vừa quản lý ñược học sinh
ñầu vào, vừa giảm thời gian cho phụ huynh trong việc xử lý hồ sơ.

