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Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông, trường PTDT Nội trú tỉnh;
- Các cơ sở có dạy văn hóa chương trình GDTX cấp trung học.
Trong thời gian qua, hoạt động dạy thêm, học thêm tại các nhà trường trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên đã được triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, cơ bản theo
đúng các quy định của Bộ GDĐT và UBND tỉnh. Hoạt động này đã phát huy được tác
dụng tích cực, là một trong những biện pháp giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại các
nhà trường. Tuy nhiên, do những thay đổi về chính sách, pháp luật, hoạt động dạy
thêm, học thêm không còn thuộc danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Một số quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm đã bị bãi bỏ gây khó khăn trong công
tác tổ chức và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Thời gian vừa qua, Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nhận được một số đơn thư phản ánh về các vấn đề tiêu
cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm tại một số cơ sở giáo dục. Nội dung đơn thư
tập trung phản ánh việc có hiện tượng lãnh đạo, giáo viên ở một vài cơ sở giáo dục ép
học sinh học thêm để thu tiền, nếu không học thêm sẽ không theo kịp chương trình học
chính khóa; chương trình học thêm nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tiếp
thu kiến thức của học sinh; mức thu học phí học thêm cao....
Nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức dạy thêm, học thêm, đảm bảo mục đích không
để xảy ra tiêu cực trong môi trường giáo dục cũng như phát huy hết vai trò tích cực của
hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát quy trình tổ chức dạy thêm,
học thêm trong nhà trường, đảm bảo đúng các quy định còn hiệu lực tại Thông tư số
17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết
định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên
về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tự nguyện trong việc đăng ký học thêm (tự
nguyện của học sinh và của cha mẹ học sinh). Việc tự nguyện phải được thể hiện rõ
trong đơn do học sinh ký, được cha mẹ học sinh xác nhận bao gồm việc tự nguyện
đăng ký học, tự nguyện chọn môn học thêm, tự nguyện chọn giáo viên dạy...

3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm,
đặc biệt là việc công khai kế hoạch, chương trình, nội dung dạy thêm, mức thu học phí
cũng như phương án sử dụng kinh phí thu được trong hoạt động dạy thêm.
4. Quán triệt tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên có tham gia hoạt động dạy
thêm trong và ngoài nhà trường tuyệt đối không được bớt xén chương trình dạy học
chính khóa; không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất cứ hình thức nào; việc
kiểm tra, đánh giá học sinh không được gắn với việc tham gia học thêm của học sinh.
5. Tổ chức công bố số điện thoại đường dây nóng của nhà trường để tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị của học sinh, cha mẹ học sinh và công dân liên quan đến việc dạy
thêm, học thêm.
6. Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý; xử lý ngay, xử lý
triệt để những tiêu cực của cán bộ, giáo viên trong hoạt động dạy thêm, học thêm cũng
như mọi biểu hiện tiêu cực trong môi trường giáo dục; chịu trách nhiệm trước Giám
đốc Sở GDĐT về những sai phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm tại đơn vị và
giáo viên thuộc quyền quản lý của mình.
7. Sở GDĐT Thái Nguyên công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận
thông tin liên quan tới việc tổ chức dạy thêm, học thêm như sau:
- Số điện thoại cố định: 02083 841 667
- Số di động: 0912 854 343
8. Yêu cầu các đơn vị đăng công khai các yêu cầu này trên Website của đơn vị
và thông tin tới toàn thể cha mẹ học sinh những quy định nêu trên.
Trên đây là một số yêu cầu của Sở GDĐT liên quan đến việc tổ chức dạy thêm,
học thêm, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng: GDTrH, KT-KĐCL, CTTT của Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT,TTr.
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