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CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008

Năm học 2005 - 2006, ngành Giáo dục - ðào tạo ñã nỗ lực phấn ñấu và ñạt
ñược những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ñề ra,
ñáp ứng khá tốt yêu cầu nâng cao dân trí, ñào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa thành phố.
Song, bên cạnh những cố gắng và thành tích ñã ñạt ñược, ngành vẫn còn gặp không
ít khó khăn, thử thách trước yêu cầu phát triển giáo dục - ñào tạo của thành phố,
nhất là yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tăng cường cơ sở vật
chất, trang thiết bị trường học theo hướng "chuẩn hóa, hiện ñại hóa, xã hội hóa".
Trên cơ sở phát huy những thành tựu ñã ñạt ñược, huy ñộng sức mạnh tổng
hợp và các nguồn lực xã hội cho công tác giáo dục, vượt qua những khó khăn, thử
thách, bước vào năm học mới (2007 - 2008), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
chỉ thị các giám ñốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và chính quyền
các ñịa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể, tổ chức xã
hội, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tổ chức học tập quán triệt trong ñội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
giáo dục về nội dung các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của ðảng và Nhà nước;
các chương trình, ñề án, kế hoạch về giáo dục - ñào tạo ñã ñược phê duyệt.
2. Tích cực tuyên truyền, vận ñộng mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc
vận ñộng “Ngày toàn dân ñưa trẻ ñến trường”. ðối với vùng bị ngập lũ hàng năm,
cho phép tập trung học sinh học tập sớm (thời gian cụ thể do Sở Giáo dục và ðào
tạo quyết ñịnh) ñể ñảm bảo chương trình, kế hoạch thời gian năm học theo quy
ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các ñiều kiện cần

