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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh
công tác dạy thêm học thêm

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở.
Năm học 2016-2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một
đã có công văn số 1834/PGDĐT ngày 04/11/2016, V/v tăng cường công tác
quản lý dạy thêm, học thêm.
Trong thời gian vừa qua công tác dạy thêm, học thêm của ngành giáo dục
thành phố Thủ Dầu Một đã được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào
tạo Bình Dương, của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, sự chỉ đạo,
tham gia tích cực của Hiệu trưởng các trường học, việc dạy thêm, học thêm
(DTHT) trên địa bàn từng bước ổn định, đi vào nề nếp được cha mẹ học sinh
đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có dư luận không tốt về
việc dạy thêm, học thêm đối với một số công chức, viên chức của ngành như là
dạy thêm, học thêm không đúng đối tượng, đối xử thiếu công bằng giữa học sinh
có học thêm và không học thêm, dạy thêm không đúng nội dung cấp phép, dạy
thêm ngày chủ nhật, dạy thêm không đúng địa điểm dạy thêm, tổ chức hoạt động
dạy thêm khi chưa được cấp phép…
Để chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm, đặc biệt là việc dạy thêm,
học thêm ngoài nhà trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành
phố Thủ Dầu Một yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học (TH), trường Trung học
cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tổ chức sinh hoạt trong toàn thể công chức, viên chức (CCVC) trường
học (ghi biên bản họp hội đồng) công văn số 1834/PGDĐT ngày 04/11/2016
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một V/v tăng cường công
tác quản lý dạy thêm, học thêm.
2. Triển khai công văn số 2026/ SGDĐT-GDTrH ngày 11/11/2014 của Sở
GDĐT về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung việc DTHT ở trường phổ
thông.
Trong đó:
- Tổ chức thực hiện đúng quy định tại công văn số 1642/ SGDĐT-GDTrH
ngày 24/9/2014 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy 2 buổi, dạy tăng
tiết, dạy thêm học thêm trong trường THCS, THPT và TTGDTX.
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- Nghiêm cấm các thành viên là công chức, viên chức quản lý các cơ sở
giáo dục trực tiếp tham gia dạy thêm cho học sinh trong đơn vị.
3. Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và
ngoài nhà trường, đặc biệt lưu ý đối với viên chức dạy thêm ngoài nhà trường đã
được cấp phép dạy thêm; không xin phép dạy thêm.
4. Hiệu trưởng kiên quyết xử lý những trường hợp viên chức dạy thêm
không xin phép, viên chức dạy thêm trái với các quy định hiện hành.
Nơi nào đẻ xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái với các quy định
hiện hành, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu Hiệu trưởng
các trường TH, THCS trực thuộc thực hiện nghiêm túc công văn này./.
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