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V/v chấn chỉnh công tác dạy thêm, 

học thêm tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn thành ph   

C N  HOÀ    H I CHỦ N H A VIỆT NAM 

Đ       - T     - H         

Tam Điệp, n          t  n  01 năm 2023 

 
    Kính gửi:  

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. 

 

Trong những năm qua, công tác quản lý hoạt động dạy và học trên địa bàn 

đã được cấp ủy, chính quyền từ thành ph  đến cơ sở quan tâm chỉ đạo trong đó có 

hoạt động dạy thêm, học thêm đã góp phần củng c , nâng cao kiến thức, kỹ năng, 

giáo dục nhân cách của học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một s  đơn vị, cá nhân tổ 

chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường khi chưa đủ điều kiện; tổ 

chức trái quy định, tạo dư luận không t t trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của 

ngành giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thông báo s  11/TB-

TTHĐ ngày 26/12/2022 của HĐND thành ph  Tam Điệp về Kết quả kỳ họp thứ 

11, HĐND thành ph  khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026; để chấn chỉnh, khắc phục 

những hạn chế nêu trên và tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn, UBND thành ph  yêu cầu:  

1. Phòng Giáo dụ  và Đà  t o  

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, UBND thành ph  về công 

tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đ i với cá nhân, đơn vị thuộc quyền 

quản lý.  

- Chỉ đạo, quán triệt đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc Thông tư s  17/2012/TT-BGDĐT ngày 

16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định s  21/2012/QĐ-UBND ngày 

19/5/2012 và Quyết định s  05/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND 

tỉnh về quản lý dạy thêm, học thêm. Đặc biệt là các trường hợp không được dạy 

thêm quy định tại Điều 4, Thông tư s  17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, cụ thể: 

+ Không dạ  t êm đối với học sin  đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày;  

+ Không dạ  t êm đối với học sinh Tiểu học, trừ c c trường hợp: bồi dưỡng 

về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năn  sống;  

+ Đối với  i o viên đan   ưởn  lươn  từ quỹ lươn  của đơn vị sự nghiệp 

công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học t êm n o i n   trườn  n ưn  có t ể 

tham gia dạ  t êm n o i n   trườn ; k ôn  được dạ  t êm n o i n   trườn  đối 



với học sin  m   i o viên đan  dạ  c ín  k óa k i c ưa được sự cho phép của 

Thủ trưởn  cơ quan quản lý. 

- Chủ trì, ph i hợp với các cơ quan và UBND các phường, xã thường xuyên  

kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm đ i với các đơn vị, cá nhân 

thuộc quyền quản lý, đặc biệt là đ i với giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà 

trường; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 

luật. Định kỳ báo cáo về UBND thành ph  theo quy định. 

2. Hiệu trưở g  á  trường Tiểu học, Trung họ   ơ sở quán triệt đến cán 

bộ, giáo viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc nâng cao chất lượng 

dạy và học chính khóa, hạn chế t i đa việc tổ chức dạy thêm, học thêm (trừ các lớp 

bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch), nghiêm cấm hành vi ép buộc, gợi ý học 

sinh học thêm. Tăng cường công tác quản lý và có những biện pháp xử lý đ i với 

cán bộ, giáo viên của đơn vị tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Hiệu trưởng 

các trường phải chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thành 

ph  nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.  

3. Chủ tị   UBND  á    ường, xã tăng cường công tác quản lý hành chính 

trên địa bàn đ i với hoạt động dạy thêm, học thêm. Chủ động ph i hợp với phòng 

Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 

khi chưa được cấp phép, không đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh trật tự, 

tạo dư luận không t t trong xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.    

4. P ò g Vă   óa và Thông tin; Trung tâm Vă   óa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố xây dựng các tin, bài, chuyên mục tuyên truyền các quy định về dạy 

thêm, học thêm, kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trên Trang thông tin điện tử thành 

ph  và hệ th ng Đài Truyền thanh. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 

đ à  t ể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng dư luận trong 

nhân dân về dạy thêm, học thêm. 

UBND thành ph  yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân căn cứ chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị, chịu trách nhiệm trước UBND thành ph  nếu để xảy tình 

trạng dạy thêm học thêm trái quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Thường trực Thành ủy;                (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành ph ; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành ph ; 

- Các phòng, ban, đoàn thể liên quan; 

- Lưu  VT, GDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Vũ Đì   C iến 
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