
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

   Số:             /SGDĐT-GDTrH 

  V/v hướng dẫn tổ chức dạy thêm,  

          học thêm hè 2020-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Bình Phước, ngày       tháng      năm 2021 

 

             Kính gửi:  

    - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

    - Các trường THPT, THCS&THPT; 

    - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

    - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã. 

 

 Thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 và Quyết định số 1862/QĐ-

UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian 

năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;  

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước và 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số Điều của quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 

23/4/2019 của UBND tỉnh; 

 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ 

GD&ĐT về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo 

an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè và Công văn số 2162/UBND-

KGVX ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 1921/CT-

BGDĐT đảm bảo an toàn cho HSSV trong dịp nghỉ hè; 

 Sở GD&ĐT hướng dẫn dạy thêm, học thêm hè 2020-2021 như sau: 

 1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường 

 - Các đơn vị không được tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh trong 

khoảng thời gian từ sau ngày 31/5/2021 đến trước ngày tựu trường năm học mới 

theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh (trừ đối tượng học sinh lớp 12 đang 

phải ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021, đồng thời việc tổ chức dạy học 

phải đúng theo hướng dẫn tại Mục 2a Công văn số 1382/SGDĐT-GDTrH ngày 

12/5/2021 của Sở GD&ĐT). 

 - Đối với kinh phí dạy thêm, học thêm đã thu trong năm học 2020-2021: Nếu 

dạy thêm chưa đủ tiết so với kế hoạch, các đơn vị phải hoàn trả lại cho phụ huynh 

học sinh số tiền tương ứng với số tiết chưa dạy (có danh sách ký trả theo quy định). 

 2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 

 Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo CB, GV tại đơn vị thực hiện 

đúng theo hướng dẫn tại Mục 3 Công văn số 1382/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2021 

của Sở GD&ĐT (nếu có tham gia dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường). 



 Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy 

thêm, học thêm trong hè 2020-2021. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Mọi thắc mắc trong quá trình thực 

hiện cần liên hệ trực tiếp với Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH, ĐT 02713.879107) 

để được hướng dẫn, giải đáp./. 
  
Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, GDTrH. 

                       GIÁM ĐỐC 
                         
                            

                                     

                              

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-01T13:59:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Ngọc Thắng<tranngocthang.sgd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-01T14:12:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Hồng Thắng<phamhongthang.sgd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		hohaithach.sgd@binhphuoc.gov.vn
	2021-06-01T17:18:38+0700
	Location
	Hồ Hải Thạch
	Ký số văn bản


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:31:40+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:31:40+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:31:41+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:31:57+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:32:14+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:32:24+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-06-01T21:32:32+0700
	 Bộ Y tế
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




