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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh hoạt động dạy thêm,
học thêm trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị và thành phố;
- Các trường THPT, THCS - THPT;
- Các trung tâm giáo dục kỹ năng sống.
Trong thời gian qua, sau khi có các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy thêm,
học thêm (Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của
Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về dạy thêm, học thêm; Công
văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc
hướng dẫn tạm thời việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định
số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc
bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa
bàn tỉnh Phú Yên), hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh cơ bản
đã được các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc, đúng quy định.
Tuy nhiên, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chủ trương cho phép học
sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 - sau kỳ nghỉ vì
dịch COVID-19, một số tổ chức, cá nhân bắt đầu duy trì lại hoạt động DTHT khi
chưa đủ điều kiện hoặc tổ chức trái quy định (chưa có giấy phép hoặc giấy phép đã
hết hạn; tổ chức dạy sau 19 giờ, dạy ngày chủ nhật; tự ý thuê, hợp đồng xe đưa
rước học sinh tiểu học về nhà hoặc các trung tâm giáo dục kĩ năng sống để DTHT
dưới hình thức dạy kĩ năng sống - nhất là trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; hiện
tượng ép học sinh học thêm ở các cấp THPT, THCS và cả tiểu học; tổ chức dạy
dưới hình thức gia sư không thu tiền để “hợp thức hóa” các quy định của pháp
luật…) đang diễn ra và tạo dư luận không tốt trong xã hội.
Để hoạt động DTHT trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) yêu cầu trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu
trưởng các trường THPT; người đứng đầu các trung tâm giáo dục kĩ năng sống; tổ
chức, cá nhân có tham gia hoạt động DTHT chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau
đây:
1. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở GDĐT tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên,
học sinh và phụ huynh thực hiện việc DTHT theo đúng Công văn số 368/SGDĐTGDTrH ngày 08/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tạm thời việc dạy thêm,
học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
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2. Tăng cường công tác kiểm tra (nhất là kiểm tra đột xuất) hoạt động DTHT
của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn hoặc đơn vị quản lý, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp
trên nếu để cán bộ quản lý, giáo viên thuộc đơn vị vi phạm hoạt động DTHT.
3. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND
cùng cấp chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với phòng GDĐT, các đơn vị
trực thuộc Sở GDĐT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh và kiên quyết xử
lý kịp thời (nếu có) việc thực hiện DTHT trên địa bàn theo quy định.
3. Trưởng phòng GDĐT thành phố Tuy Hòa: chỉ đạo hiệu trưởng các trường
tiểu học trực thuộc quán triệt cho giáo viên không tự ý tổ chức thuê xe đưa rước
học sinh từ trường về nhà (hoặc trung tâm) để tổ chức DTHT trái quy định.
Sở GDĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định
về DTHT trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm nếu có tổ chức hoặc cá nhân vi phạm.
Thông tin liên quan đến DTHT có thể phản ánh về Sở GDĐT (qua Thanh tra
Sở), số điện thoại: 0257.3842.052, hộp thư điện tử: thanhtra@phuyen.edu.vn hoặc
qua đường dây nóng của Sở GDĐT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở
GDĐT Phú Yên.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia DTHT nghiêm
túc thực hiện nội dung công văn này khi chưa có hướng dẫn mới./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở GDĐT (VBĐT);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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