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V/v triển khai các biện pháp tăng
cường huy độngvà duy trì sĩ số học sinh
người dân tộc thiểu số trên địa bàn
huyện Kông Chro

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện công văn số 1304/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 26/5/2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Gia Lai về việc triển khai các biện pháp tăng
cường huy động và duy trì sĩ số học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Gia Lai. Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị tập trung triển khai thực
hiện một số nội dung như sau:
1. Triển khai kịp thời các Chương trình, chính sách về giáo dục để hỗ trợ,
đáp ứng nhu cầu của học sinh TH, THCS nói chung và học sinh người DTTS
nói riêng trên địa bàn huyện.
2. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính
trị - xã hội, phụ huynh học sinh trong công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của nhân dân trong việc vận động trẻ em người DTTS trong độ tuổi
đến trường, tạo điều kiện cho con em người DTTS đi học đầy đủ; xem việc huy
động học sinh người DTTS đến trường, hạn chế tình trạng học sinh người DTTS
bỏ học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; nhanh chóng khắc
phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình huy động trẻ người DTTS đến
trường, tình trạng học sinh người DTTS bỏ học trong thời gian qua và tổ chức
huy động học sinh người DTTS đến trường đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tăng
cường công tác phòng, chống tình trạng học sinh DTTS tảo hôn trong đồng bào
DTTS; nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương,
các tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ các em học sinh người DTTS có hoàn cảnh
khó khăn, vận động các em bỏ học trở lại trường, lớp tiếp tục học tập; tổ chức
đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học để bảo đảm phổ cập giáo
dục.
3. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức, nâng cao chất lượng dạy và học đối với
những trường có đông học sinh TH, THCS người DTTS bị ảnh hưởng bởi tập
quán làm ăn theo mùa vụ; tăng cường tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu,
kém, ưu tiên học sinh là người DTTS; tăng cường giảng dạy và tổ chức các hoạt
động tăng cường tiếng Việt cho học sinh người DTTS; đẩy mạnh các hoạt động
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ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,…phù hợp với lứa tuổi nhằm
thu hút các em đến lớp.
4. Nhân rộng các mô hình, biện pháp, giải pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh
nói chung và học sinh TH, THCS người DTTS nói riêng đã thực hiện có hiệu
quả; tranh thủ các nguồn lực tổ chức tuyên dương, khen thưởng, nêu gương
những gia đình có học sinh người DTTS tiêu biểu trong phong trào khuyến học
ở địa phương.
5. Tăng cường công tác kiểm tra thực tế đối với các lớp học có số học sinh
người DTTS bỏ học nhiều để có biện pháp khắc phục; tăng cường trách nhiệm
quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm
lớp trong công tác duy trì sĩ số học sinh người DTTS.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày
09/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch huy động học sinh THCS đúng
độ tuổi đến trường giai đoạn 2021-2025.
7. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 18/01/2022
của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục học
sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số
11/KH-PGDĐ ngày 26/01/2022 của Phòng GDĐT Kông Chro về Triển khai
“Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện để ngang bằng với vùng đô
thị trên địa bàn tỉnh” nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021-2022 và những
năm học tiếp theo.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Phòng Dân tộc huyện (để phối hợp);
- UBND các xã, thị trấn (để phối hợp chỉ đạo);
- Đăng Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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