ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     -------------------                           
 Số :01 /2002/UB.                            TX.Vĩnh Long, ngày 2    tháng 01 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

Để thực hiện Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội đạt kết quả tốt, tạo ra sự chuyển biến quan trọng về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan thông tin đại chúng phát động đợt tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội.

Xây dựng kế hoạch cụ thể , chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn theo quy định, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ sau khi đạt chuẩn. Cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo chuẩn quốc gia đối với từng cấp học. Đảm bảo đủ trang thiết bị , đồ dùng dạy học để thực hiện chương trình và phương pháp dạy - học mới.  

2/. Ban tổ chức Chính quyền tỉnh chủ trì phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo xác định lại biên chế, tuyển dụng giáo viên theo đúng cơ cấu bộ môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

3/. Sở Tài chánh - Vật gía, Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước đảm bảo đầy đủ và kịp thời theo kế hoạch ngân sách, tạo điều kiện cho ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông cũng như tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4/. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện cho ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn phụ trách. 

Có kế hoạch chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vận động thêm các nguồn ngoài ngân sách để cùng với nhà nước xây dựng và sửa chữa trường lớp, để từng bước chuyển sang dạy 2 buổi/ngày trước hết là đối với cấp Tiểu học. 

Đầu tư mở rộng quỹ đất của các trường học theo chuẩn do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã đều có trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học.

Củng cố bộ máy quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn theo quy định để đảm bào thực hiện tốt việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông ở địa phương.

5/. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội đồng giáo dục, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia và hỗ trợ cho ngành Giáo dục và đào tạo trong quá trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này. Giao Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm có sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh ./.


Nơi nhận :                                                   CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh 
- VP.Chính phủ                                                                
- CT.UBND các huyện, thị xã
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh
- Các ban Đảng, Đoàn thể
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh
- Các doanh nghiệp NN.
- Các khối NC       					
- Lưu: 3.15.6						  Trương Văn Sáu
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