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CHỈ THỊ 

Về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo năm học 2009 - 2010 

 

Năm học 2008 - 2009, ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tích cực quán triệt, triển khai 

thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp”. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục 

Lào Cai đã có bước phát triển mới cả về lượng và chất: Huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo 

đạt 99,8%; trẻ em 6 tuổi đi học lớp Một đạt 99,7%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

vào lớp Sáu đạt 99,2%; trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98,5%. Trong năm học có 35 trường 

học đạt chuẩn Quốc gia; số học sinh đạt giải Quốc gia tăng; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 

82,13%; giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục, giáo dục dân tộc tiếp tục được phát triển. Tuy vậy, 

chất lượng giáo dục so với tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu giáo dục còn nhiều bất cập, số học 

sinh xếp loại học lực khá, giỏi còn thấp; chưa đạt được yêu cầu giáo dục toàn diện; kết quả giáo 

dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng và hướng nghiệp còn hạn chế; phân luồng sau THCS chưa mạnh 

và chưa theo kịp các chủ trương của ngành; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, 

nhất là các trường vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn còn ít. 

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố cần tổ chức thực hiện tốt 

các nhiệm vụ: 

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục 

và đào tạo đến năm 2020, xây dựng Chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả 7 

nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương. 

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương với các lực lượng xã hội 

tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi 

theo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện; đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học 

sinh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 

14/7/2008 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng Giáo dục & Đào tạo; nhằm 

giúp UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và thực 

hiện Luật Giáo dục ở địa phương. 

2. Ngành giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức 

chính trị xã hội để triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể: 

- Tuyên truyền, vận động gia đình và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến việc học tập của học 

sinh; từ đó quyết tâm thực hiện “3 đủ” và “1 có” đối với học sinh, đó là: Đủ ăn, đủ sách vở, đủ 

quần áo và có chỗ học tập ổn định, thuận tiện; từng bước thực hiện “3 biết” đối với gia đình học 



sinh, đó là: Biết các chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho học sinh, biết nhu cầu về việc làm ở địa 

phương, biết chọn cơ sở học tập phù hợp. 

- Thực hiện Chủ đề năm học 2009 - 2010, các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai quyết tâm phấn đấu chấm dứt việc dạy học theo cách “đọc - chép”; đối với cán bộ quản lý 

giáo dục và giáo viên phải thực hiện nội dung đổi mới quản lý và phương pháp dạy học. Thực 

hiện các biện pháp khuyến khích các nhà giáo tích cực tự học nâng cao trình độ hoạt động sư 

phạm, quản lý trường học. 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt - 

học tốt - rèn luyện tốt năm học 2008 - 2009. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục, các sơ sở đào tạo 

trên địa bàn theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý giáo dục, 

hoàn thành việc kết nối Internet băng thông rộng tới tất cả các trường học nơi có điện lưới vào 

tháng 6 năm 2010. 

- Tích cực xây dựng trường chuẩn quốc gia; mở rộng quy mô học sinh nội trú, bán trú dân 

nuôi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Không ngừng chăm lo, cải thiện 

đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nội trú, bán trú để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo 

dục toàn diện. 

3. Duy trì, củng cố, phát duy kết quả phổ cập giáo dục; tiếp tục thực hiện phổ cập mẫu giáo 

5 tuổi; không để tình trạng tái mù chữ; giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục và nâng cao độ bền vững 

phổ cập giáo dục tại 164 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 21/8/2007 của Tỉnh ủy 

Lào Cai “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở”. 

5. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ các hoạt động giáo dục, đào tạo, Ưu tiên đầu tư xây dựng các trường học phấn đấu đạt 

chuẩn Quốc gia; trường, lớp nội trú, bán trú dân nuôi và các cơ sở giáo dục trọng điểm. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của mình; tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, hội viên và nhân dân 

hưởng ứng các nội dung nêu trên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của 

tỉnh Lào Cai. 

Giao Sở Giáo dục & Đào tạo và Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh thường xuyên theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thỉ này, định kỳ hàng quý báo cáo UBND 

tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./. 

                      (Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng) 

 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Hữu Vạn 

 


