
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /SGD&ĐT-GDTrH
V/v tiếp tục thực hoạt các hoạt

động giáo dục cấp THCS, THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng 03 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị 
xã, thành phố.

Căn cứ Thông báo số 50/TB-VPUBND ngày 22/02/2023 của Văn phòng UBND
tỉnh về kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc
làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);

Để tăng cường giáo dục trải nghiệm, rèn kỹ năng sống cho học sinh nhằm tiếp
tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ; Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị như sau:

I. Tổ chức các hoạt động giáo dục

1. Đối với phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố

1.1. Chỉ đạo các trường THCS, trường liên cấp TH & THCS ( trong đó cấp
THCS) đang thực hiện hoạt động giáo dục 5 ngày/tuần từ năm học 2019-2020 đến
nay tiếp tục thực hiện theo văn bản 1631/SGD&ĐT ngày 26/09/2019 của Sở

GD&ĐT. Khuyến khích các đơn vị  tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học để

trải nghiệm hướng nghiệp, rèn kỹ năng sống cho học sinh vào ngày thứ 7, nhưng
phải đảm bảo đủ các điều kiện để tổ chức, được sự đồng thuận của cha mẹ

HS và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS.

1.2. Các trường THCS, trường liên cấp TH & THCS ( trong đó cấp THCS)
đang thực hiện hoạt động giáo dục 6 ngày/tuần:

- Chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh KHGD nhà trường,  KHGD bộ môn phù hợp;
sắp xếp bố trí đội ngũ, CSVC và các điều kiện đảm bảo an toàn để tổ chức các hoạt
động giáo dục 5 ngày/tuần. Khuyến khích các đơn vị  tổ chức các hoạt động giáo

dục ngoài lớp học để  trải nghiệm hướng nghiệp, rèn kỹ năng sống cho học sinh vào

ngày thứ 7, nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện để tổ chức, được sự đồng
thuận của cha mẹ HS và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS.

- Thời gian thực hiện hoạt động giáo dục 5 ngày/tuần từ ngày 13/3/2023( thứ

2). Yêu cầu bảo đảm dạy đủ chương trình, không dồn ép, đúng thời gian theo kế

hoạch năm học. 

2. Đối với cấp THCS trong trường Nội trú và trường THCS&THPT Bát

Xát: Do giáo viên tham gia dạy 2 cấp học, đồng thời học sinh ở nội trú hằng tháng

mới về nhà, chủ yếu ăn ở tại trường. Các đơn vị thực hiện hoạt động giáo dục theo
KHGD nhà trường từ đầu năm học đến nay.

II. Tổ chức dạy thêm, học thêm

1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường



2

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại văn bản số 1753/SGD&ĐT-
GDTrH ngày 22/9/2021 về hướng dẫn dạy thêm, học thêm: Không dạy thêm vào

ngày nghỉ lễ, ngày chủ nhật và thời gian nghỉ hè của học sinh và một số khung
giờ quy định trong văn bản số 1753  để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

2.1. Phòng GD&ĐT

- Tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc
dạy thêm, học thêm bảo đảm đúng quy định; tăng cường kiểm tra các cơ sở dạy thêm

(Lưu ý kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, các điều kiện CSVC, đảm bảo phòng chống
cháy nổ…); chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tại địa phương  để tham mưu cho
UBND chỉ đạo không dạy thêm, học thêm ngày chủ nhật. Làm tốt công tác tuyên

truyền để nhân dân/ cha mẹ học sinh nhận thức đầy đủ về mục tiêu giáo dục toàn

diện; nếu con mình không thực sự có năng khiếu nổi trội các môn văn hóa thì

không bắt ép con mình đi học thêm; đồng thời dành thời gian để giáo dục các

kỹ năng trong gia đình và ngoài xã hội cho con mình.

- Chỉ đạo Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tuyên truyền
vận động cán bộ quản lý, giáo viên không dạy thêm vào ngày chủ nhật dưới bất kỳ

hình thức nào; tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên cam kết không dạy thêm vào

ngày chủ nhật dưới bất cứ hình thức nào.

2.2. Đối với các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX

- Tổ chức cho các đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ quản lý, giáo viên

không dạy thêm vào ngày chủ nhật dưới bất kỳ hình thức nào; tổ chức cho cán bộ

quản lý, giáo viên cam kết không dạy thêm vào ngày chủ nhật.

- Tuyên truyền, cam kết cán bộ quản lý và giáo viên đang dạy học tại các huyện
và thị xã Sa Pa không tham gia dạy thêm vào ngày chủ nhật tại các địa phương khác.

đặc biệt tại thành phố Lào Cai.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân/ cha mẹ học sinh nhận thức đầy
đủ về mục tiêu giáo dục toàn diện; nếu con mình không thực sự có năng khiếu
nổi trội các môn văn hóa thì không bắt ép con mình đi học thêm; đồng thời
dành thời gian để giáo dục các kỹ năng trong gia đình và ngoài xã hội cho con
mình.

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu
trưởng các trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX căn cứ nội dung chỉ

đạo  triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần phản ánh, trao đổi, báo

cáo về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi ( t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- PCT Giàng Thị Dung (b/c);
- UBND huyện, TX, TP (p/h chỉ đạo);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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