ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2338 /UBND-VX

Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v Khẩn trương vận động học
sinh THCS ra lớp đầu năm học
2018 - 2019

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường THCS;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Tính đến ngày 11/9/2018 toàn huyện có 117 học sinh tại 16/18 trường THCS
chưa ra lớp (có 2 trường TH&THCS Đông Tiến và THCS Hàm Liêm học sinh ra
lớp đủ 100%). Đặc biệt, một số trường có số học sinh chưa ra lớp còn nhiều như:
La Dạ, Hàm Phú, Thuận Hòa, Hồng Liêm (có danh sách kèm theo).
Trước tình hình trên, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Hiệu
trưởng các trường THCS khẩn trương nắm tình hình và tổ chức vận động học sinh
ra lớp, cụ thể như sau:
1. Hiệu trưởng các trường THCS:
Rà soát số học sinh cuối năm học 2017 – 2018 được biên chế vào đầu năm
học 2018 – 2019; số học sinh chuyển đi, chuyển đến trong hè và đầu năm học 2018
– 2019; số học sinh lớp 6 tuyển mới năm học 2018 – 2019 để qua đó xác định, lập
danh sách những học sinh chưa ra lớp theo từng khối lớp thật chính xác, gồm: Họ
và tên học sinh, năm sinh, nam (nữ), họ và tên cha, họ và tên mẹ, chỗ ở hiện tại, lý
do chưa ra lớp gửi UBND xã, thị trấn trước ngày 17/9/2018.
2. UBND xã, thị trấn:
- Trên cơ sở danh sách học sinh THCS chưa ra lớp đầu năm của trường
THCS báo cáo, tiến hành phân công các Tổ công tác gồm: Lãnh đạo UBND phụ
trách văn xã; cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm có học sinh chưa ra lớp của
trường THCS; các ban ngành đoàn thể xã, thị trấn; ban điều hành thôn, khu phố và
tổ tự quản, đến từng hộ gia đình để vận động học sinh ra lớp.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng trường THCS theo dõi, tổng hợp kết quả vận động
học sinh ra lớp, báo cáo cho UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo) vào
ngày 25/9/2018 và 05/10/2018. Nội dung báo do phòng Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn.
- Sau ngày 05/10/2018, nếu còn học sinh chưa ra lớp thì chỉ đạo Hiệu trưởng
các trường THCS, điều tra lập kế hoạch mở lớp phổ cập giáo dục.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các trường THCS báo cáo kết quả vận động
học sinh ra lớp; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND theo dõi, chỉ đạo.
Yêu cầu UBND xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường THCS khẩn trương triển
khai thực hiện./.
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PHÓ CHỦ TỊCH
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