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Đồng Tháp, ngày20 tháng 7 năm 2020

V/v không tổ chức dạy thêm học thêm
trong thời gian học sinh nghỉ hè
năm học 2019 - 2020

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;
- Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ - tin học.
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, học viên có thời gian vui chơi giải trí,
tham gia các hoạt động xã hội trong hè, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu
cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT, các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm (DTHT) trong và ngoài nhà
trường và Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ - tin học thực hiện nghiêm các nội
dung sau:
1. Không tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường dưới mọi hình thức
trong thời gian nghỉ hè của học sinh, học viên từ sau tổng kết năm học của các
cơ sở giáo dục đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, trừ việc tổ chức ôn tập cho học
sinh, học viên lớp 9, lớp 12 tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp
trung học phổ thông và bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi
quốc gia, quốc tế.
2. Phổ biến, chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, cá nhân tại
đơn vị, học sinh, học viên và cha m học sinh/học viên để biết và thực hiện đ ng
quy định về DTHT
3. 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
4. Riêng các trung tâm ngoại ngữ - tin học hoạt động đ ng chức năng,
nhiệm vụ theo quy định đã được cấp phép.
Ngoài ra, Trưởng phòng các Phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở GDĐT cần:
- 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 l ho c kiến nghị cấp
có th m quyền xử l đối với những cán bộ, giáo viên, cá nhân vi phạm quy định
về DTHT
- Phối hợp 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 tr , tổ chức cho học sinh, học
viên được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các
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hoạt động rèn luyện phù hợp, bổ ích, lành mạnh trong thời gian học sinh, học
viên nghỉ hè.
Sở GDĐT công khai đường dây nóng, tiếp nhận, xử l 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 có tổ chức DTHT và Giám đốc các
trung tâm ngoại ngữ - tin học nghiêm t c thực hiện Công văn này. Trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ
chức, cá nhân cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT qua Thanh tra Sở GDĐT (số
điện thoại 0277.3852.507 ho c Email: thanhtra.sodongthap@moet.edu.vn) để
được hướng dẫn thực hiện theo đ ng quy định của pháp luật /
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GIÁM ĐỐC

- Như trên (thực hiện);
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- UBND H, TX, TP (phối hợp);
- 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).

Trần Thanh Liêm

