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Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

 Căn cứ Công văn số 1405/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học 

thêm trong nhà trường từ năm học 2022-2023; Công văn số 1770/SGDĐT-VP 

ngày 08/11/2022 của Sở GDĐT tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh một số nội 

dung đầu năm học 2022-2023; Công văn số 355/PGDĐT ngày 08/9/2022 của 

Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trong 

nhà trường từ năm học 2022-2023; Để tăng cường các biện pháp quản lý, chấn 

chỉnh những tồn tại diễn ra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; tiếp tục nâng 

cao chất lượng, giữ vững thành tích của ngành, UBND các huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc phối hợp Phòng GDĐT chỉ đạo, kiểm 

tra, chấn chỉnh, yêu cầu các cơ sở giáo dục và những đơn vị liên quan thực hiện 

một số nội dung sau: 

 1. Việc dạy thêm trong nhà trường 

 Thực hiện nghiên túc Công văn số 1405/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 

của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà 

trường từ năm học 2022-2023; Công văn số 355/PGDĐT ngày 08/9/2022 của 

Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trong 

nhà trường từ năm học 2022-2023. Chú ý việc bố trí thời lượng học tập vừa sức, 

tạo cho học sinh có thời gian tự học, vui chơi, giải trí, phát triển kỹ năng… sau 

các buổi học. 

 2. Việc dạy thêm ngoài nhà trường 

 - Hiện tại, Bộ GDĐT đã sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm (Thông 

tư số 17/2012/TT-BGDĐT). Theo đó, việc cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường 

được bãi bỏ. Tuy nhiên, việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là cần 

thiết, tránh tình trạng dạy thêm tràn lan, không đúng nhu cầu, không đúng đối 

tượng. 

 - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục:  

 + Yêu cầu giáo viên có trách nhiệm khai báo việc dạy thêm (nếu có): địa 
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điểm dạy, đối tượng, chương trình, thời gian dạy thêm; cam kết thực hiện nghiêm 

các quy định (không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo 

viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý giáo viên đó; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ 

chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các 

trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống); 

 + Thông báo công khai cam kết của giáo viên; tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện của giáo viên; đưa việc chấp hành quy định dạy thêm vào nội dung đánh giá 

đảng viên, viên chức, thi đua hàng năm; chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý 

nếu để giáo viên (thuộc thẩm quyền quản lý) vi phạm. 

 3. Phòng GD- ĐT  

 Tăng cường công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm quản lý 

của Thủ trưởng đơn vị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. 

 4. UBND các xã, thị trấn 

 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định về dạy 

thêm, học thêm, các văn bản chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà 

trường, để người tổ chức dạy thêm, người dạy thêm hiểu rõ về quyền, trách nhiệm 

của mình, những việc được làm và những việc không được làm; cha, mẹ, người 

bảo trợ học sinh hiểu các quy định về dạy thêm, học thêm, bảo vệ quyền lợi học 

tập của con mình. 

 - UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng phối hợp với ngành 

giáo dục tăng cường công tác giám sát, quản lý, kiểm tra,… bảo đảm an ninh trật 

tự tại các địa điểm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; xử lý các trường hợp vi 

phạm. 

Trên đây là một số nội dung cần quan tâm đầu năm học mới. UBND 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Phòng GDĐT phối hợp chỉ đạo. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi về Phòng GDĐT để 

tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Website UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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