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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG

Số: 3506

/UBND-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Triệu Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo
năm học 2021-2022 ứng phó với dịch
Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên
trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 ứng phó với
dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục
và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Sao gửi kèm theo). UBND huyện yêu
cầu các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy
học cho các cơ sở giáo dục; rà soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học để triển khai thực hiện hiệu quả
Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. Các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các tổ
chức chính trị xã hội trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát
triển giáo dục và đào tạo; triển khai các giải pháp huy động trẻ trong độ tuổi đến
trường, hạn chế học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng công tác phổ cập, xóa mù
chữ. Đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
3. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cấp huyện.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá-Thông tin phối hợp với
các đơn vị liên quan triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; có giải
pháp hỗ trợ học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn thiếu điều kiện
đến trường, không bỏ học giữa chừng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với
giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo; đặc biệt tiếp nhận học
sinh đang về cư trú tại địa phương để phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các
học sinh thuộc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, học sinh
là con của cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.
5. Chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo để
thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.
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6. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày
16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định các khoản thu dịch vụ phục
vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ
năm học 2021 -2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Quyết định số 2364/QĐUBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý
và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối
với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị; quan tâm hỗ trợ, có chính sách miễn, giảm đối với các đối tượng hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh khó khăn trong việc thực hiện các khoản thu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh(b/c);
- TV HU (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, CV;
- Lưu: VTUB.
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