UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/KH-SGDĐT

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở năm 2021
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 đế n trường và hạn chế tình
trạng học sinh bỏ học trên đi ̣a bàn tỉnh Gia Lai;
Thực hiện Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;
Tiếp theo Kế hoạch số 1701/KH-SGDĐT ngày 21/9/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về tăng cường duy trì sĩ số học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông
năm học 2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai kế hoạch huy động trẻ em đi học
đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở năm 2021 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tăng cường huy động động trẻ em đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở,
thực hiện bền vững phổ cập giáo dục và tăng hiệu quả đào tạo.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng
nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn
2021-2025.
2. Chỉ tiêu và thời gian thực hiện
a) Các chỉ tiêu (Phụ lục đính kèm)
b) Thời gian thực hiện
- Giai đoạn 01: Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2021;
- Giai đoạn 02: Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021.
3. Nội dung và giải pháp thực hiện (theo Kế hoạch số 1701 đính kèm).
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp
trung học cơ sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h chỉ đạo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng GDĐT (thực hiện);
- Các trường phổ thông có cấp THCS (thực hiện);
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định
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Phụ lục
TỶ LỆ HUY ĐỘNG TRẺ EM ĐI HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI
CẤP THCS NĂM 2021
(Đính kèm Kế hoạch số

/KH-SGDĐT ngày

Phòng GDĐT huyện/thị
xã/thành phố

Stt

/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tỷ lệ đã
đăng kí(*)
(%)

Tỷ lệ dự
kiến đạt
(%)

1

Thành phố Pleiku

99,60

99,65

2

Thị xã An Khê

98,10

98,15

3

Thị xã AyunPa

99,90

99,90

4

Huyện Kbang

94,70

94,75

5

Huyện Đak Đoa

96,30

96,35

6

Huyện Chư Păh

96,40

96,45

7

Huyện Ia Grai

97,60

97,65

8

Huyện Mang Yang

92,06

92,10

9

Huyện Kông Chro

92,32

93,40

10

Huyện Đức Cơ

90,00

90,05

11

Huyện Chư Prông

92,50

92,55

12

Huyện Chư Sê

95,97

96,02

13

Huyện Đak Pơ

94,00

94,05

14

Huyện Ia Pa

87,00

90,00

15

Huyện Krông Pa

87,00

90,00

16

Huyện Phú Thiện

89,40

90,01

17

Huyện Chư Pưh

96,00

96,05

94,05

94,54

Toàn tỉnh

Ghi chú

Theo Quyết định số
702/QĐ-UBND ngày
17/12/2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về
giao chỉ tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021, tỷ lệ trẻ
em đi học đúng độ tuổi
ở cấp trung học cơ sở
năm 2021 là: 92,6%

Lưu ý:
- (*): Đây là tỷ lệ mà các đơn vị đã đăng kí theo Công văn số 2029/SGDĐT-GDTrH
ngày 29/10/2020 của Sở GDĐT về việc báo cáo và đăng ký chỉ tiêu huy động học sinh cấp
THCS đi học đúng độ tuổi từ năm 2020 đến năm 2025.
- Các đơn vị báo cáo kết quả đạt được gửi về Sở GDĐT, qua Phòng Giáo dục Trung
hoc, email: giaoductrunghocgialai@gmail.com
+ Đợt 1: Cuối tháng 6/2021;
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+ Đợt 2: Cuối tháng 12/2021./.

