UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 03 tháng 5 năm 2019

Số: 66 /SGDĐT-TTr
V/v chấn chỉnh dạy thêm, học thêm

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.
Thực hiện Công văn số 173/UBND-THVX ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
quản lý dạy thêm, học thêm (DTHT);
Thời gian qua, hoạt động DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã dần ổn định,
công tác quản lý DTHT đã đạt nhiều kết quả tích cực, không để xảy ra các vụ việc
lớn dẫn đến hình thành dư luận xã hội. Sở GDĐT đã kịp thời ban hành, triển khai,
hướng dẫn đầy đủ các văn bản quy định về DTHT tại địa phương: Công văn số
160/SGDĐT-TTr ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc Hướng dẫn thực hiện dạy học
2 buổi/ngày và DTHT; Công văn số 24/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2019
về việc quy định thời gian DTHT trong ngày; Công văn số 25/SGDĐT-TTr ngày
27 tháng 02 năm 2019 về việc khảo sát, chấn chỉnh việc DTHT hàng năm.
Tuy nhiên, vẫn còn có phản ánh một số tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động
DTHT ngoài nhà trường chưa đúng quy định như: dạy thêm đối với học sinh tiểu
học; dạy thêm cho học sinh đang học chính khóa; dạy quá số buổi, thời gian quy
định; dạy gia sư vượt quá 04 học sinh, dạy trước chương trình, …
Để hoạt động DTHT có hiệu quả, đi vào nền nếp, ngăn ngừa các tiêu cực và kịp
thời chấn chỉnh các sai phạm, Sở GDĐT yêu cầu tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân
tổ chức hoạt động DTHT thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:
1. Không được tổ chức DTHT trong hè từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng
7 hàng năm, trừ ôn thi vào lớp 10, thi trung học phổ thông quốc gia; không được tổ
chức DTHT chương trình phổ thông, để dành thời gian cho học sinh vui chơi giải trí,
sinh hoạt hè.
2. Từ sau ngày 15 tháng 7 đến ngày tựu trường, có thể tổ chức DTHT để ôn
tập kiến thức cho học sinh, tuyệt đối không được dạy trước chương trình theo quy
định DTHT.
3. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp một dưới bất kỳ hình
thức nào.
4. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, việc bồi dưỡng về nghệ thuật,
thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống chỉ được tổ chức dạy tại các cơ sở giáo
dục và các trung tâm ngoài nhà trường được cấp phép.

5. Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
tham gia DTHT ngoài nhà trường hoặc dạy gia sư phải báo cáo Hiệu trưởng về địa
điểm, thời gian, đối tượng, nội dung dạy để quản lý, kiểm tra.
6. Giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà mình
đang dạy chính khóa.
7. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2
buổi/ngày.
Đồng thời, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện những nội
dung sau:
1. Thông báo, quán triệt, công khai rộng rãi văn bản này và các văn bản quy
định về DTHT đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các
tổ chức, cá nhân tổ chức DTHT.
2. Thường xuyên nhắc nhở giáo viên toàn trường tham gia DTHT tại các cơ
sở ngoài nhà trường, dạy gia sư phải chấp hành đúng các quy định về DTHT; Kiểm
tra hoạt động DTHT đối với các địa điểm tổ chức DTHT có giáo viên của trường
tham gia; Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xử lý vi phạm về DTHT.
3. Tăng cường kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất khi có thông tin
phản ánh của công dân để chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong DTHT và xử lý
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm DTHT.
4. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 2, Điều
13 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng
Tháp ban hành Quy định DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để nắm thông tin
phản ánh tiêu cực về hoạt động DTHT, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.
5. Kịp thời xử lý giáo viên vi phạm DTHT. Giáo viên vi phạm DTHT chưa
đến mức bị xử lý kỷ luật, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo, đề xuất cấp có thẩm
quyền xem xét điều chuyển công tác để răn đe, làm gương.
Ngoài ra, đơn vị, tổ chức nào để xảy ra tình trạng DTHT sai quy định sẽ xem
xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ chức đó, đề xuất cấp có thẩm quyền
xem xét xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành.
Trên đây là Công văn chấn chỉnh DTHT trên địa bàn tỉnh. Sở GDĐT yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần báo
cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- UBND huyện, thị, TP (phối hợp);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy (b/c);
- Các PGĐ (ch/đ);
- Các phòng CM,NV Sở (theo dõi);
- Lưu: VT, P, 80b.
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