UBND THỊ XÃ AN KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

321 /PGDĐT-THCS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Khê, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v tăng cường quản lý việc thực hiện
các quy định phòng, chống dịch Covid-19
trong hoạt động dạy thêm, học thêm

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trong địa bàn.
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày
26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số
18/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ Quyết định số
23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quy định về
dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Thông báo số 193/TB-VP ngày 02/9/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó
Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực
tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19;
Thực hiện Công văn số 2012/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý việc thực hiệncác quy định phòng, chống dịch
Covid-19 trong hoạt động dạy thêm, học thêm.
Hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, phát sinh tình huống hàng
ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân dân các xã, phường,
các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm
trên địa bàn thị xã như sau:
1. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc quy
định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động dạy thêm, học thêm.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học
thêm trên địa bàn theo quy định; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm
trên địa bàn để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền
xử lý, nhất là liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Phòng GDĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thị xã;
- Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Việt Mỹ-AVIS;
- Các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động kỹ năng sống;
- Các bộ phận: TCTH, CM Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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