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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /UBND-GDĐT
V/v tăng cường quản lý dạy thêm,
học thêm, hoạt động trải nghiệm

Chí Linh, ngày         tháng      năm 2023

Kính gửi: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Ủy 
ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương, Sở GDĐT về dạy thêm học thêm, hoạt động 
trải nghiệm. 

Để đảm bảo việc dạy thêm, học thêm, tổ chức hoạt động trải nghiệm được 
thực hiện theo đúng quy định, UBND thành phố yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường, 
phòng GDĐT, UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:

I. Tổ chức, quản lý dạy thêm học thêm
1. Đối với các nhà trường
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, phụ huynh, học 

sinh các văn bản hướng dẫn về dạy thêm học thêm: Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT 
ngày 16/5/2012 và Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều 6,8,9,10,11,12,13,14 của Thông 
tư 17/2012/TT-BGDĐT; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; Nghị 
quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 
Dương quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản 
lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm 
non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đối với học sinh khối Tiểu học: Không tổ chức dạy thêm, trừ trường hợp bồi 
dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Đối với học sinh khối THCS: Tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng các văn 
bản hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo và hướng dẫn tại Nghị quyết số 
08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; có các 
giải pháp quản lý, đánh giá chất lượng các buổi dạy thêm, học thêm.

Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, giáo viên vi phạm.
Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc dạy 

thêm, học thêm trái quy định của nhà trường và cán bộ giáo viên.
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2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện hướng dẫn, quản lý dạy thêm, học thêm đối với các nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa 
bàn thành phố.

Tổ chức kiểm tra dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm 
quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

3. Đối với UBND các xã, phường
UBND xã, phường tổ chức tuyên truyền các quy định về dạy thêm học thêm 

cho nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo các khu dân cư tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát tình hình dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm; báo cáo UBND thành phố qua 
phòng GDĐT đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về dạy thêm, học thêm.

II. Tổ chức, quản lý hoạt động trải nghiệm
1. Đối với các nhà trường
Thực hiện đúng quy định về nội dung, chương trình hoạt động trải nghiệm đối 

với từng cấp học.
Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, yêu cầu các đơn vị phải 

xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, phù hợp về nội dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt 
được của chương trình, thời lượng và điều kiện thực tế của nhà trường. Chỉ tổ chức 
hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường trong ngày, đảm bảo an toàn cho học sinh, 
giáo viên và sự đồng thuận của phụ huynh. Việc huy động nguồn lực để tổ chức phải 
thực hiện đúng quy định.

Nghiêm cấm các trường học lợi dụng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài 
nhà trường để thu tiền trái quy định và đồng loạt đưa học sinh đi tham quan, du lịch.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
Kiểm tra, quản lý việc triển khai thực hiện nội dung chương trình hoạt động 

trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ chính khóa của các nhà trường để kịp thời chấn 
chỉnh, xử lý sai phạm nếu có.

Nhận được Công văn, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các khó khăn vướng mắc cần báo cáo về UBND 
thành phố qua Phòng GDĐT để được giải quyết./.
Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);      
- Như trên;
- Lưu: VT, GDĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng       
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