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CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ năm học 2009-2010

__________________________

Năm học 2008-2009, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố cùng với ngành 
Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và đạt được những kết quả 
khả quan. Chất lượng học tập và hiệu quả giáo dục được nâng cao; khắc phục tình 
trạng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm đáng kể số học sinh bỏ học. Chú trọng công tác 
xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, mạng lưới trường học 
tiếp tục được đầu tư hoàn thiện…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được 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 Đào tạo, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ của mình và quy định 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 Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có 
hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên 
địa bàn thành phố; có biện pháp cụ thể ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, nâng 
cao chất lượng giáo dục đại trà ở các trường thuộc khu vực miền núi, nông thôn, vùng 
ven đô 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 
đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND thành phố nhằm 
hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch đến hoạt động của các cơ sở giáo dục.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên của 

thành phố; có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
4899/CT-BGDĐT ngày 04/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng 



tâm của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục 
chuyên nghiệp năm học 2009-2010;

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm chương trình “cầu nối” giữa 2 cấp để học 
sinh làm quen với phương pháp học tập mới;

c) Chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 
thực hiện hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; tổ chức Triển lãm giới thiệu 
các Chương trình học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp sau trung học cơ sở với sự 
tham gia của các cơ sở dạy nghề, các trường TCCN;

d) Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 
2001-2010, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 – 
2015 và Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 của thành phố;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo 
UBND thành phố.

3. Sở Lao động, Thương binh và xã hội củng cố, nâng cao chất lượng hoạt 
động dạy nghề để thu hút học sinh hết THCS, nhưng không có khả năng tiếp tục theo 
học THPT vào học nghề.

4. Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo củng cố, tăng cường công tác 
y tế trường học; thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch cúm A/H1N1, công tác 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào 
tạo trong việc triển khai Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 
cực”.

Các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai 
Chỉ thị này./.

                                                     CHỦ TỊCH

       Trần Văn Minh


