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- Tăng cường công tác thanh tra, nhất là thanh tra ñột xuất. Từng cơ sở giáo
dục phát huy tốt qui chế dân chủ cơ sở, tiếp thu ý kiến ñóng góp của nhân dân; nhanh
chóng xác minh, làm rõ những biểu hiện tiêu cực trong ngành do nhân dân, báo, ñài
phát hiện; xử lý kịp thời, nghiêm những sai phạm, tiêu cực theo thẩm quyền.
- Vận dụng qui chế ñánh giá học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục - ðào tạo
(Thông tư số 29/TT ngày 06/10/1990 về việc hướng dẫn ñánh giá, xếp loại học sinh
cấp II phổ thông cơ sở, phổ thông trung học; Thông tư số 23/TT ngày 07/3/1991 về
việc bổ sung và ñiều chỉnh một số qui ñịnh về ñánh giá, xếp loại học sinh cấp II và
cấp trung học phổ thông; Quyết ñịnh số 04/2005/Qð-BGD&ðT ngày 16/02/2005 về
việc ban hành Qui chế ñánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở; Quyết ñịnh số
30/2005/Qð-BGD&ðT ngày 30/9/2005 về việc ban hành qui ñịnh ñánh và xếp loại
học sinh tiểu học ...), ñể hướng dẫn các ñơn vị ñánh giá ñúng kết quả học tập của học
sinh, sinh viên. ðề xuất Bộ Giáo dục - ðào tạo sửa ñổi những ñiểm chưa phù hợp.
4. Các cơ quan thông tấn, báo chí :
- Tuyên truyền ñể mọi người hiểu biết và hưởng ứng cuộc vận ñộng nầy.
Phổ biến các chủ trương có liên quan ñến các nội dung của cuộc vận ñộng. Tổ chức
các hình thức như diễn ñàn, ñối thoại… ñể tạo ñiều kiện cho nhân dân tham gia ñóng
góp ý kiến, phản ánh nguyện vọng của mình về các hoạt ñộng giáo dục, học tập.
- Biểu dương những thành tựu trong công tác giáo dục, những ñiển hình tiên
tiến của các tập thể, cá nhân có ñóng góp tích cực trong cuộc vận ñộng. Phát hiện,
phê phán những hoạt ñộng chạy theo thành tích ảo, những biểu hiện tiêu cực trong
các hoạt ñộng giáo dục - ñào tạo.
5. Ủy ban mặt trận tổ quốc, ñoàn thể, hội các cấp:
ðề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, ñoàn thể, hội khuyến học, hội cựu giáo
chức các cấp tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận ñộng này. Thực hiện kí kết liên
tịch với ngành giáo dục - ñào tạo và giám sát việc thực hiện cuộc vận ñộng ở các
trường học, cơ sở giáo dục-ñào tạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục - ðào tạo chủ trì triển khai rộng
rãi, thông suốt tinh thần Chỉ thị này ñến các ngành, các cấp, cán bộ quản lí, giáo viên,
học sinh, sinh viên ñể tạo sự ñồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ trong việc chống tiêu
cực trong thi cử, bệnh hình thức, chạy theo thành tích ảo, ñể góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học. Tổ chức thực hiện sơ kết từng học kì, năm học, báo cáo kết quả
thực hiện với Ủy ban nhân tỉnh./.
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