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KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ
số học sinh năm học 2022-2023
Căn cứ Chương trình số 29-CTr/TU ngày 20/01/2022 của Tỉnh Ủy Gia Lai
Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và hạn chế
tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch huy động học sinh trung học cơ sở đúng độ tuổi đến
trường giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân
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;
Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 06/4/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về Kế hoạch phát động 02 phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn
2021-2025: “Huy động và duy trì sĩ số học sinh” và “Xây dựng trường học xanh –
sạch – đẹp – an toàn”
Thực hiện Kế hoạch số 1604/KH-SGDĐT ngày 23/6/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai về Kế hoạch tăng cường công tác huy động học sinh đến trường
và duy trì sĩ số học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học
2022-2023;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng
Kế hoạch tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh
năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tích cực tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình
trạng học sinh bỏ học, nhằm tăng tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì
kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất
lượng nguồn nhân lực trong tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
- Xác định việc huy động học sinh đến trường đúng độ tuổi là nhiệm vụ của cả
hệ thống chính trị và toàn dân.
- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình huy động trẻ em đến trường
và tình trạng học sinh bỏ học trong thời gian qua; tổ chức huy động học sinh đến
trường đúng độ tuổi và duy trì sĩ số học sinh đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025.
II. CHỈ TIÊU
1. Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đúng độ tuổi năm học 2022-2023
- Cấp mầm non đạt 77,3%.
- Cấp Tiểu học đạt 99%.
- Cấp THCS đạt 99%.
2. Tỷ lệ duy trì sĩ số năm học 2022-2023
- Cấp mầm non đạt 100%.
- Cấp Tiểu học đạt 99,9%.
- Cấp THCS đạt trên 99,5%.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phấn đấu đạt chỉ tiêu về huy động trẻ em
đến trường đúng độ tuổi và duy trì sĩ số qua 03 giai đoạn, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Tăng cường hiệu quả công tác huy động trẻ em đến trường từ
tháng 7 đến tháng 9.
- Giai đoạn 2: Kiểm soát chặt chẽ và chống học sinh bỏ học từ đầu năm học đến
hết học kì I.
- Giai đoạn 3: Kiểm soát chặt chẽ và chống học sinh bỏ học từ đầu học kì II đến
hết năm học.
2. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, hội khuyến
học tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc vận động
trẻ trong độ tuổi đến trường, tạo điều kiện cho con em đi học đầy đủ. Xem việc huy
động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học là nhiệm vụ của cả hệ
thống chính trị và toàn dân. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua và
tổ chức huy động học sinh đến trường đạt chỉ tiêu.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn
bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Tổ chức hiệu quả hoạt động trong ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; duy trì và
phát huy hiệu quả các phong trào: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”, “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ
học vì đang gặp khó khăn trong học tập”, “Tuần sinh hoạt tập thể”, “Xây dựng
Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
4. Thực hiện tốt khẩu hiệu “Huy động tối đa học sinh đến trường” trong giai
đoạn tháng 7, tháng 8 và tháng 9.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và trao
đổi kinh nghiệm, giải pháp giữa các cơ quan, đơn vị. Khen thưởng và biểu dương
những cá nhân thực hiện tốt phong trào huy động trẻ em đến trường đúng độ tuổi và
duy trì sĩ số học sinh.
6. Tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo cảnh quan sư
phạm và môi trường thân thiện để thu hút người học. Kết hợp và tổ chức hiệu quả
các hoạt động giáo dục, phong trào vui chơi, giải trí, tạo môi trường giáo dục hấp dẫn
đối với học sinh.
7. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, áp dụng các giải pháp phù
hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng chương trình và tổ chức
dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đặc biệt với
chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều sự đổi mới với lớp 6, lớp 7.
8. Miễn, giảm học phí, các khoản đóng góp, hỗ trợ chi phí học tập đối với
những hoàn cảnh khó khăn theo quy định hiện hành của Nhà nước.
9. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức và gia đình học sinh trong việc
giáo dục, rèn luyện, động viên và khen thưởng học sinh. Tổ chức hiệu quả các phong
trào hoạt động: “Đôi bạn cùng tiến”, “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Hoa điểm 10”,
“Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” nhằm hỗ trợ cho
những học sinh gặp khó khăn trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và những
học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía
sau”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban
ngành, đoàn thể, tổ chức của huyện để làm tốt công tác huy động học sinh đến
trường và chống học sinh bỏ học tại địa phương.
2. Các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ
chức xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động giúp đỡ về tinh thần và vật chất đối với
những học sinh có nguy cơ bỏ học.

2. Các trường đăng ký chỉ tiêu huy động trẻ em đến trường đúng độ tuổi và duy
trì sĩ số theo phụ lục kèm theo, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện các nội dung và
giải pháp nêu trên.
IV. CÔNG TÁC BÁO CÁO
1. Dữ liệu về tổng số học sinh đến trường đầu năm học 2022-2023 sẽ được trích
xuất trên hệ thống SMAS vào ngày 22/9/2022.
Phụ lục đăng ký chỉ tiêu huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số năm học
2022-2023 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn từng cấp học
trước ngày 20/9/2022.
Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và duy
trì sĩ số học sinh năm học 2022-2023. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Các trường trực thuộc (t/h);
- Sở GDĐT (b/c);
- UBND huyện (b/c)
- Lưu: VT, CM.
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