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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo
dục; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tiễn
ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Để tiếp tục huy động sức mạnh tổng
hợp và nguồn lực xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục thành phố, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận,
huyện phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 2019, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII; Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị
quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ; Quyết định số
2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc
gia, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi theo Quyết định 3214/QĐ-UBND ngày 08
tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
2. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học
2018 - 2019; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác đáp
ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị để mỗi cán bộ
quản lý, giáo viên là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, mỗi học sinh là một
đội viên, đoàn viên gương mẫu trong học tập, rèn luyện.

