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CHỈ THỊ
Về việc hưởng ứng thực hiện “Ngày toàn dân ñưa trẻ ñến trường” năm 2008

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt ñộng chăm lo
cho sự nghiệp giáo dục, các cấp, các ngành, ñịa phương và nhân dân trên ñịa bàn
huyện ñã có nhiều nỗ lực trong việc vận ñộng ñóng góp xây dựng, nâng cấp cơ sở vật
chất trường học; huy ñộng trẻ trong ñộ tuổi ra lớp, hỗ trợ kịp thời cho những học sinh
có hoàn cảnh khó khăn ñủ ñiều kiện ñến trường; chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần
cho ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục và trình ñộ dân trí tại ñịa phương.
ðể tiếp tục thực hiện tốt Luật Giáo dục và Kế hoạch năm học 2008 - 2009 của
Bộ Giáo dục và ðào tạo; ñẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa các hoạt ñộng chăm
lo cho sự nghiệp giáo dục và hưởng ứng thực hiện tốt "Ngày toàn dân ñưa trẻ ñến
trường" năm 2008, Ủy ban nhân dân huyện chỉ ñạo các cơ quan ban ngành huyện, các
xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, Hội ñồng giáo dục huyện; Chủ tịch
UBND, Hội ñồng giáo dục các xã, thị trấn:
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và nhân dân về
nội dung, ý nghĩa và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng
thực hiện "Ngày toàn dân ñưa trẻ ñến trường" năm 2008, kế hoạch năm học
2008 - 2009. Trên cơ sở ñó phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các ñoàn thể phát ñộng
tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là vận ñộng chăm lo xây dựng, nâng cấp cơ sở
vật chất trường học, vận ñộng trẻ trong ñộ tuổi ra lớp, ñóng góp xây dựng
quỹ khuyến học của ñịa phương ñể kịp thời hỗ trợ cho những học sinh nghèo,
học sinh có hoàn cảnh khó khăn ñủ ñiều kiện ñến trường; kiên quyết không ñể
xảy ra tình trạng do kinh tế gia ñình khó khăn mà trẻ không ñược ñến lớp. ðối với
các xã vùng nông thôn, một số tuyến lộ giao thông cầu ñường hoàn chỉnh, phải
khẩn trương tu sửa lại tạo thuận lợi cho việc ñi lại, chính quyền ñịa phương
phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu trường, Hội Phụ huynh học sinh tổ chức tốt

