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ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ------------------- 
Số :_17 /2004/CT.UB.                       TX. Vĩnh Long, ngày 18  tháng  8  năm 2004 


    CHỈ THỊ cña ñy ban nh©n d©n tØnh
"Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2004 - 2005"
 

Năm học 2003 - 2004, với sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể học sinh, sinh viên, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở tỉnh ta  đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi và tiếp tục có bước phát triển mới. Chất lượng và hiệu quả đào tạo của các ngành học, bậc học đều được nâng lên; cơ sở vật chất trường học được tăng cường, từng bước đáp ứng tốt hơn  nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân trong tỉnh.

Năm học 2004 - 2005 là năm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn Quốc lần thứ IX và là năm thứ ba thực hiện chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện kết luận của Hội Nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX và chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010.

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2004 - 2005, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1 - Ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai tổ chức đợt học tập nghiên cứu, quán triệt các văn kiện, các chủ trương và chính sách mới của Đảng  và Nhà nước về Giáo dục - Đào tạo; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm học mới tới cơ sở ; trong đó tập trung  vào một số nhiệm vụ  chính sau đây:
a / Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học.
Kiện toàn, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cho năm học này và những năm tiếp theo; chú ý tăng cường giáo viên cho các cơ sở ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý , nêu cao vai trò trách nhiệm  của cán bộ quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Khẩn trương thực hiện quy hoạch ngành theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có năng lực và phẩm chất phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học. Tránh đào tạo thừa; gây lãng phí đối với Nhà nước và người học.  
Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thật tốt việc giảng dạy theo chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 3 ở tiểu học, lớp 8 ở trung học cơ sở, lớp 6 và lớp 7 bổ túc trung học cơ sở. Đưa việc giảng dạy theo chương trình, sách giáo khoa mới ở các lớp 1, 2, 6, 7 vào nền nếp. Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường " và lễ khai giảng năm học mới đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.
	b / Tăng  cường kỷ cương, nề nếp trong các trường học; thực hiện nghiêm Luật giáo dục và điều lệ trường học. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động " Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm " trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn ngành để mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành của học sinh, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức tốt công tác y tế trường học, đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
c/ Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động Giáo dục - Đào tạo và xây dựng xã hội học tậo. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, công tác khuyến học, vận động xây dựng gia đình hiếu học, cá nhân thi đua học giỏi, xây dựng kế hoạch để thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường, lớp nhất là trong ngành giáo dục mầm non.
d/ Thực hiện nghiêm túc chế độ cử tuyển và các chính sách khác đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Có biện pháp cụ thể, thiết thực để hỗ trợ học sinh thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn và con em gia đình nghèo.

2 - Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch cụ thể để huy động tốt mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, nhất là tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học nhằm từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của con em nhân dân; thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Chuẩn bị tốt các điều kiện  cho việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông . Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh , phòng ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội  xâm nhập trường học, nhất là tệ nạn ma túy. 

3/ Các ngành chức năng nhanh chóng giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo và phục vụ khai giảng năm học mới.
- Các cơ quan thông tin đại chúng; Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng  các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Giáo dục - Đào tạo, phổ biến tới toàn dân nội dung Luật giáo dục, vận động toàn dân đưa trẻ đến trường, biểu dương kịp thời người tốt, việc tốt, các tập thể, địa phương làm tốt công tác Giáo dục - Đào tạo để động viên mọi lực lượng xã hội tham gia đưa sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của Tỉnh nhà phát triển lên một bước mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ  năm học 2004 - 2005 và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.
4/ Đề nghị các cấp Ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức Chính trị, Xã hội, nghề nghiệp, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngành Giáo dục - Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Chỉ thị này .

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, báo cáo vể Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo ./.
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