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Đồng Tháp, ngày20tháng 5 năm 2021

V/v không tổ chức dạy thêm học thêm
trong thời gian học sinh nghỉ hè
năm học 2020 - 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm
ngoài nhà trường còn thời hạn giấy phép hoạt động;
Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành
Công văn số 108/SGDĐT-VP về việc kết thúc năm học 2020 - 2021, tổ chức
các hoạt động trong hè và chuẩn bị năm học 2021 - 2022.
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, học viên có thời gian vui chơi giải trí,
tham gia các hoạt động hè trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT; Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở GDĐT; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm
(DTHT) ngoài nhà trường còn thời hạn giấy phép hoạt động thực hiện các nội
dung sau:
1. Đối với các cơ sở DTHT còn thời hạn giấy phép hoạt động: Không tổ
chức DTHT ngoài nhà trường dưới mọi hình thức đối với học sinh, học viên
trong thời gian nghỉ hè kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày bắt đầu năm
học 2021-2022 (khi có công văn của Sở GDĐT), Thực hiện nghiêm Công văn
số 198/UBND-THVX ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đồng Tháp về việc quản lý DTHT ngoài nhà trường.
2. Đối với các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trung tâm
Giáo dục thường xuyên
- Không tổ chức DTHT trong thời gian học sinh, học viên nghỉ hè, trừ việc
tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 tham gia thi tuyển sinh vào
lớp 10 năm học 2021 - 2022, thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 và bồi
dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, quốc tế.
- Tuyên truyền, quán triệt Công văn số 198/UBND-THVX ngày 05 tháng
5 năm 2020 của UBND Tỉnh đến toàn thể cán bộ, giáo viên học sinh, cha mẹ
học sinh biết và nghiêm túc thực hiện.
- Công khai địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị, của
Sở GDĐT lên Website và bảng thông tin của đơn vị để mọi công dân biết.
- Khi phát hiện giáo viên không thuộc trường, trung tâm quản lý vi phạm
DTHT, cần phối hợp với chính quyền địa phương chấn chỉnh kịp thời và báo
cáo ngay về Phòng GDĐT đối với các trường Trung học cơ sở; về Sở GDĐT
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(qua Thanh tra Sở) đối với các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo
dục thường xuyên.
- Phối hợp, tham mưu với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể
chính trị xã hội trên địa bàn dân cư nơi học sinh, học viên cư trú, tổ chức các
hoạt động hè cho học sinh, học viên, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19.
3. Đối với Phòng GDĐT các huyện, thành phố
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 225/SGDĐT-TTr ngày 17 tháng 11 năm
2020 của Sở GDĐT về việc quản lý hoạt động DTHT ngoài nhà trường.
- Tuyệt đối không để giáo viên cấp tiểu học tổ chức DTHT bất kỳ hình
thức nào.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin
và phản ánh việc DTHT trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ho c kiến nghị
cấp có thẩm quyền xử lý đối với nh ng cán bộ, giáo viên, cá nhân vi phạm quy
định về DTHT.
Sở GDĐT công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan
đến DTHT như sau:
.852.507; email: gddtvoind@gmail.com
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Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT; Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc Sở GDĐT; các tổ chức, cá nhân tổ chức DTHT còn thời hạn giấy
phép hoạt động nghiêm túc thực hiện Công văn này. Trong quá trình thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT qua Thanh tra
Sở
GDĐT
(điện
thoại
0277.3852.507
ho c
Email:
thanhtra.sodongthap@moet.edu.vn) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng
quy định của pháp luật./.
Nơ
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- Như trên (thực hiện);
- UBND các Huyện, TP (phối hợp);
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- CĐ ngành GDĐT (phối hợp);
- Các Phó GĐ Sở GDĐT (chỉ đạo);
- Các Phòng CMNV Sở GDĐT (theo dõi);
- Website Sở GDĐT (đăng tin);
- Lưu: VT, TTr (02b). P (20b).
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