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V/v tăng cường quản lí hoạt động
giáo dục ngoài giờ chính khóa

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị và thành phố;
- Các trường THPT, THCS - THPT;
- Các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động GDNGCK.
Hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh theo quy
định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày
26/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức dạy
thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã không còn hiệu lực1. Hoạt động dạy
học bên ngoài nhà trường hiện nay được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cấp
phép hoạt động theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày
28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống
và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK). Vì vậy những tổ chức, cá
nhân khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo Thông tư số
04/2014/TT-BGDĐT mà vẫn tổ chức dạy bên ngoài nhà trường là sai quy định.
Nhằm mục đích tăng cường công tác quản lí hoạt động GDNGCK, chấn
chỉnh công tác DTHT không đúng quy định trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT yêu cầu
trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường THPT,
tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động GDNGCK chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc
các nội dung sau đây:
1. Trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thông
báo, quán triệt rộng rãi đến giáo viên, học sinh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
(theo phân cấp quản lí) không tổ chức DTHT dưới bất kỳ hình thức nào. Chấp
hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy học GDNGCK . Tăng cường
kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh để kịp thời
chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vẫn còn tổ
chức DTHT. Đơn vị, tổ chức nào để xảy ra tình trạng DTHT sẽ xem xét trách
nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ chức đó, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét
xử lí nghiêm theo các quy định của pháp luật.
2. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, tham mưu với
Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT 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; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Phú
Yên về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Phú
Yên về việc ban hành quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
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UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lí
hành chính trên địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân còn tổ chức DTHT, phối hợp
với phòng GDĐT và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những
cá nhân, tổ chức DTHT gây bức xúc trong cộng đồng dân cư và tạo dư luận không
tốt ảnh hưởng đến ngành. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định
số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân nghiêm túc thực hiện nội
dung công văn này. 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;
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- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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