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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Số: 102/SGDĐT-TTr
V/v đánh giá kết quả thực hiện khảo sát
dạy thêm, học thêm năm học 2018-2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về
việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lí dạy thêm, học thêm (DTHT), thời
gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành, triển khai, hướng dẫn đầy
đủ các văn bản qui định về DTHT như: 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; Công văn số 66/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 5 năm 2019 về việc
chấn chỉnh việc DTHT,... Đặc biệt, tại mục III Công văn số 25/SGDĐT-TTr ngày
27 tháng 02 năm 2019, Sở GDĐT có yêu cầu các trường trung học phổ thông
(THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX) và Phòng GDĐT báo cáo
kết quả khảo sát việc DTHT về Sở GDĐT. Qua các báo cáo đã nhận được, Sở
GDĐT thống kê, đánh giá kết quả thực hiện khảo sát DTHT năm học 2018 - 2019
của các đơn vị như sau:
1. Kết quả tổng hợp từ các Phòng GDĐT
Tất cả có 07 lượt báo cáo của 06/12 Phòng GDĐT, trong đó, Phòng GDĐT
thành phố Sa Đéc có 02 lượt báo cáo. Số đơn vị báo cáo đúng thời gian qui định là
02. Số đơn vị báo cáo chưa đúng thời gian qui định là 04. Số đơn vị chưa báo cáo
06, gồm: Phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, Tam Nông, Tháp
Mười, Lai Vung và Châu Thành. Đính kèm phụ lục cụ thể. Kết quả khảo sát:
- Cấp Tiểu học: khảo sát 1.520 giáo viên (GV), 25.118 học sinh (HS),
11.790 cha mẹ học sinh (CMHS).

- Cấp Trung học cơ sở: khảo sát 1.099 GV, 15.394 HS, 3.834 CMHS.
2. Kết quả tổng hợp từ các trường THPT, TT GDTX
Tất cả có 31 lượt báo cáo của 31/43 trường THPT, 02 TTGDTX, trong đó,
Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu có 02 lượt báo cáo. Số đơn vị báo cáo
đúng thời gian qui định là 13. Số đơn vị báo cáo chưa đúng thời gian qui định là
18. Số đơn vị chưa báo cáo 14, gồm:
- THCS-THPT: Phú Thành A, Hoà Bình.
- THPT: Thiên Hộ Dương, Đỗ Công Tường, Long Khánh A, Lấp Vò 3;
Nguyễn Du, Lai Vung 2, Cao Lãnh 1, Cao Lãnh 2, Đốc Binh Kiều.
- TTGDTX -TPSĐ, TTGDTX - KTHN tỉnh.
Đính kèm phụ lục cụ thể. Kết quả khảo sát: 774 GV, 7.483 HS, 3.416
CMHS.
3. Đánh giá
Đa số các đơn vị chưa quan tâm thực hiện nghiêm túc Công văn số
25/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc khảo sát, chấn chỉnh việc
DTHT hàng năm. Có đơn vị chưa nghiên cứu kĩ văn bản, hiểu không đúng và
không thực hiện; có đơn vị kiến nghị những nội dung trái với qui định tại các văn
bản chỉ đạo của các cấp. Đa số kết quả khảo sát của các đơn vị báo cáo chưa phát
hiện sai sót để chấn chỉnh. Qua khảo sát, đã phát hiện một số vi phạm như:
- Dạy HS chính khóa.
- HS tiểu học học thêm với GV không trực tiếp giảng dạy.
Các đơn vị đồng tình với việc khảo sát này, cho rằng việc khảo sát dạy thêm
này giúp cho nhà trường có thêm kênh thông tin từ phía GV, CMHS và HS. Từ đó,
thủ trưởng các đơn vị quản lí việc DTHT được chặt chẽ hơn, ngăn ngừa các tiêu
cực trong dạy thêm. Tuy nhiên, vẫn còn CMHS và HS có tâm lý e dè, ngại đụng
chạm khi phản ánh việc dạy thêm đối với GV nên kết quả khảo sát DTHT có phần
chưa sát với thực tế và kiến nghị Sở GDĐT nên tiếp tục thực hiện trong thời gian
tới.
Sở GDĐT phê bình các đơn vị chưa khảo sát, không khảo sát và không thực
hiện việc báo cáo kết quả khảo sát DTHT về Sở GDĐT theo qui định tại mục III,

Công văn số 25/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc khảo sát, chấn
chỉnh việc DTHT hàng năm như đã nêu tại Công văn này và đề nghị các đơn vị
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Để hoạt động DTHT ngày càng 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 các văn bản quy định về
DTHT như: Công văn số 24/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc quy
định thời gian dạy thêm, học thêm trong ngày; Công văn số 25/SGDĐT-TTr ngày
27 tháng 02 năm 2019 về việc khảo sát, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm hàng
năm; Công văn số 66/SGDĐT-TTr ngày 03 tháng 5 năm 2019 về việc chấn chỉnh
việc DTHT,...
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, các Phòng GDĐT
huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền đến CMHS và toàn xã hội để giám
sát việc thực hiện, đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc
nội dung Công văn số 25/SGDĐT-TTr ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc khảo
sát, chấn chỉnh việc DTHT trong toàn ngành và báo cáo về Sở GDĐT (qua Thanh
tra Sở), cụ thể: thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả khảo sát, xử lý chấn chỉnh
sau khảo sát về Sở GDĐT; các trường THCS, Tiểu học báo cáo kết quả khảo sát,
xử lý chấn chỉnh sau khảo sát về Phòng GDĐT lồng ghép tại báo cáo kết quả kiểm
tra học kỳ và cả năm để tổng hợp báo cáo về cấp quản lý.
Trên đây là đánh giá kết quả thực hiện khảo sát DTHT năm học 2018 - 2019.
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 Phó GĐ (ch/đ);
- Các phòng CM,NV Sở (theo dõi);
- Lưu: VT, A, 80b.
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