
CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 24-7-2013 41

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH BÌNH ðỊNH                                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                             
Số: 1797/Qð-UBND                            Bình ðịnh, ngày  08  tháng 7  năm  2013 
   
 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

Giáo dục năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDðT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và ðào tạo ban hành Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc các Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Tài chính, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm 

trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh. 

ðiều 2. Giao Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, ñơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở Giáo dục và ðào tạo, 

Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, ñơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./.  
 

                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
                     KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  Mai Thanh Thắng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ðỊNH 

Về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1797/Qð-UBND 

  ngày  08  tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ðịnh) 

  

CHƯƠNG I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy ñịnh về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: ñiều kiện, 

hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ 

chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

2. Văn bản này áp dụng ñối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, 

cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan ñến hoạt ñộng dạy 

thêm, học thêm. Việc phụ ñạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học 

sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là 

dạy thêm, học thêm.  
 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Dạy thêm, học thêm trong quy ñịnh này là hoạt ñộng dạy học phụ thêm có thu 

tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài 

kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và ðào tạo 

ban hành. 

2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là: dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo 

dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục 

thường xuyên; trung tâm học tập cộng ñồng; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học, 

sau ñây gọi chung là nhà trường) tổ chức. 

3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là: dạy thêm, học thêm không do các cơ 
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sở giáo dục quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này tổ chức. 
 

ðiều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm  

1. Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ 

năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với ñặc ñiểm tâm sinh lý và không 

gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.  

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa ñể 

ñưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo 

dục phổ thông chính khóa. 

3. ðối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và 

ñược gia ñình ñồng ý; không ñược dùng bất cứ hình thức nào ñể ép buộc gia ñình học 

sinh và học sinh học thêm. 

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh 

trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương ñương nhau; khi xếp học 

sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh. 

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm 

về các nội dung ñăng ký và xin phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm. 
 

ðiều 4. Các trường hợp không ñược dạy thêm 

1. Không dạy thêm ñối với học sinh ñã ñược nhà trường tổ chức dạy học 02 

buổi/ngày. 

2. Không dạy thêm ñối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về 

nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. 

3. Cơ sở giáo dục ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy 

nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục 

phổ thông. 

4. ðối với giáo viên ñang hưởng lương từ quỹ lương của ñơn vị sự nghiệp 

công lập: 

a. Không ñược tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham 

gia dạy thêm ngoài nhà trường; 
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b. Không ñược dạy thêm ngoài nhà trường ñối với học sinh mà giáo viên ñang 

dạy chính khóa khi chưa ñược sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo 

viên ñó. 
 

Chương II 

TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM 
 

ðiều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường 

1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết ñơn xin học thêm gửi nhà trường; 

cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau ñây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em 

xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào ñơn 

xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.    

2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận ñơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân 

lớp (hoặc nhóm) học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ 

chức dạy thêm theo lớp (hoặc nhóm) học lực của học sinh.  

3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có ñơn ñăng ký dạy thêm; trong ñơn 

có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên 

theo quy ñịnh chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, ñồng thời thực 

hiện nghiêm túc các quy ñịnh về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.  

4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo 

viên dạy thêm, xếp thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.  

Khi xét duyệt danh sách và phân công giáo viên dạy thêm cần ưu tiên ñối với giáo 

viên dạy giỏi, giáo viên có trình ñộ trên chuẩn. 

 Khi tổ chức bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống cho 

học sinh tiểu học, hiệu trưởng của nhà trường có trách nhiệm bố trí, sắp xếp việc tổ chức 

bồi dưỡng phải ñảm bảo yêu cầu về chất lượng, thời gian của từng ñợt bồi dưỡng, rèn 

luyện. 

5. Thời gian dạy thêm, học thêm trong ngày: 

- Buổi sáng: từ 7h00 ñến 11h30 

- Buổi chiều: từ 13h30 ñến 17h30 
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- Buổi tối: từ 19h00 ñến 21h00 

Không ñược tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày nghỉ Lễ, Tết do Nhà nước 

quy ñịnh. 
 

ðiều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường  

1. Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm phải: 

a. Cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp xã), nơi ñặt ñiểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy ñịnh về dạy thêm, 

học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, ñảm bảo vệ sinh 

môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm. 

b. Công khai tại ñịa ñiểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:  

- Giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; 

- Danh sách người dạy thêm; 

- Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; 

- Mức thu tiền học thêm. 

2. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm: 

- Mỗi giáo viên dạy thêm không quá 8 tiết trong một ngày, không dạy cùng một 

lúc nhiều lớp; 

- Thời gian dạy thêm trong ngày: 

+ Buổi sáng: từ 7h00 ñến 11h30; 

+ Buổi chiều và tối: từ 13h30 ñến 21h00; 

Không ñược tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày nghỉ Lễ, Tết do Nhà nước 

quy ñịnh. 
 

ðiều 7. Thu và quản lý tiền học thêm  

1. ðối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: 

a. Mức thu: 
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Căn cứ tình hình thực tế của ñịa phương, trên cơ sở thống nhất bằng Biên bản 

giữa Hiệu trưởng trường học có tổ chức dạy thêm với ñại diện cha mẹ có học sinh 

học thêm của lớp ñó ñể thống nhất mức thu tiền học thêm, nhưng không vượt quá 

mức thu  sau ñây: 

ðối tượng thu 
Các trường thuộc 

vùng nội thành 

TP. Quy Nhơn 

Các trường thuộc 
vùng ngoại thành 
TP. Quy Nhơn và 
vùng ñồng bằng 

Các trường thuộc  
vùng Trung du, 

Miền núi 

Học sinh THCS 5.000 ñ/tiết 4.000 ñ/tiết 3.000 ñ/tiết 

Học sinh THPT 6.000 ñ/tiết 5.000 ñ/tiết 4.000 ñ/tiết 

Ghi chú: Riêng trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ 

năng sống ñối với học sinh tiểu học, mức thu  ñược tính toán trên cơ sở thỏa thuận thống 

nhất giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. 

b. Mức chi: 

Số tiền học thêm sau khi thu ñược phải dành ít nhất 70%  ñể chi trả thù lao cho 

giáo viên trực tiếp dạy thêm; số còn lại dành ñể chi cho công tác tổ chức, quản lý, 

phục vụ dạy thêm của nhà trường; chi tiền ñiện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục 

vụ dạy thêm, học thêm; thực hiện nghĩa vụ  thuế (nếu có) và trích quỹ phúc lợi tập thể 

(nếu còn). 

Mức chi tiêu cụ thể do Thủ trưởng cơ quan quyết ñịnh trong Quy chế chi tiêu nội 

bộ của nhà trường, sau khi thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức. 

c. Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm 

thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi 

tiền học thêm. 

2. ðối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: 

a. Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân 

tổ chức dạy thêm, học thêm; mức thu tiền học thêm phải ñược niêm yết công khai cho 

phụ huynh và học sinh biết. 
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b. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các quy ñịnh hiện 

hành về quản lý tài chính ñối với tiền học thêm; khuyến khích tham gia ủng hộ Quỹ 

Khuyến học, các Quỹ xã hội từ thiện khác. 

ðiều 8. Yêu cầu ñối với người dạy thêm  

1. ðạt trình ñộ chuẩn ñược ñào tạo ñối với từng cấp học theo quy ñịnh của Luật 

Giáo dục. 

2. Có ñủ sức khỏe. 

3. Có phẩm chất ñạo ñức tốt, thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ công dân và các quy 

ñịnh của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao tại cơ quan công tác. 

4. Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 

án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn hoặc ñưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với 

hình thức buộc thôi việc. 

5. ðược thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận các nội dung quy ñịnh tại Khoản 3, Khoản 4 ðiều này (ñối với người dạy thêm 

ngoài nhà trường); ñược thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy ñịnh tại ðiểm 

b, Khoản 4, ðiều 4 của Quy ñịnh này (ñối với giáo viên ñang hưởng lương từ quỹ 

lương của ñơn vị sự nghiệp công lập). 

 

ðiều 9. Yêu cầu ñối với người tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 

1. Có trình ñộ ñược ñào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy 

ñịnh tại Khoản 1, ðiều 8 của Quy ñịnh này. 

2. Có ñủ sức khỏe.  

3. Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 

án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn hoặc ñưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với 

hình thức buộc thôi việc. 

 

ðiều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm 
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Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải ñảm bảo yêu cầu quy ñịnh tại 

Quyết ñịnh số 1221/Qð-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và 

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDðT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Liên bộ 

Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn 

bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông; trong ñó có các yêu cầu tối thiểu: 

1. ðịa ñiểm tổ chức dạy thêm, học thêm ñảm bảo an toàn cho người dạy và 

người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí ñộc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các 

trục ñường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.   

2. Phòng học ñảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; ñược 

thông gió và ñủ ñộ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; ñảm bảo các tiêu chuẩn vệ 

sinh, phòng bệnh.  

3. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học theo 

yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDðT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011. 

4. Bảng học ñược chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học theo yêu 

cầu tại Quyết ñịnh số 1221/Qð-BYT ngày 18/4/2000. 

5. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.    
 

Chương III 

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP 

TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM 

ðiều 11. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 

1. Ủy quyền Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, 

học thêm ñối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc 

chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương 

trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc ủy 

quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học 

thêm ñối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương 
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trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình 

cao nhất là chương trình trung học cơ sở. 
 

ðiều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm 

1. ðối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: 

a. Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; 

b. Danh sách trích ngang người ñăng ký dạy thêm ñảm bảo các yêu cầu tại ðiều 

8 của Quy ñịnh này. 

c. Bản kế hoạch tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong ñó nêu rõ các nội 

dung về: ñối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; ñịa ñiểm, cơ sở vật chất tổ chức 

dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học 

thêm. 

2. ðối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: 

a. ðơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, trong ñó cam kết với Ủy 

ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 6 của Quy ñịnh 

này; 

b. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm và người 

ñăng ký dạy thêm; 

c. ðơn xin dạy thêm có dán ảnh của người ñăng ký dạy thêm và có xác nhận theo 

quy ñịnh tại Khoản 5, ðiều 8 của Quy ñịnh này; 

d. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác ñịnh trình ñộ ñào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư 

phạm của người tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm và người ñăng ký dạy thêm; 

ñ. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy ñịnh của ngành 

Y tế cấp cho người tổ chức và tham gia hoạt ñộng dạy thêm, học thêm. 

e. Bản kế hoạch tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong ñó nêu rõ các nội 

dung về: ñối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, ñịa ñiểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy 

thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm. 
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ðiều 13. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, 

học thêm 

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm lập 

hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm theo quy ñịnh tại ðiều 12 

của Quy ñịnh này, gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt 

ñộng dạy thêm, học thêm. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 

tiến hành thẩm ñịnh hồ sơ, kiểm tra ñịa ñiểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt ñộng dạy 

thêm, học thêm. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền quyết ñịnh cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm. 

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép không ñồng ý cho tổ chức 

hoạt ñộng dạy thêm, học thêm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ 

chức, cá nhân ñó biết. 
 

ðiều 14. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, 

học thêm; ñình chỉ hoạt ñộng dạy thêm, học thêm  

1. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm: tối ña là 24 

tháng kể từ ngày ký. Trước khi giấy phép hết hạn 01 tháng thì tổ chức, cá nhân tổ 

chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu). 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm: thực hiện 

như cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm nêu tại ðiều 13. 

3. Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm: trường hợp tổ chức, cá 

nhân vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm thì sẽ bị thu hồi giấy phép. 

4. ðình chỉ hoạt ñộng dạy thêm, học thêm: trường hợp giấy phép tổ chức hoạt 

ñộng dạy thêm, học thêm ñã hết hạn mà không thực hiện gia hạn theo ñúng quy ñịnh 

hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm mà không có giấy phép thì sẽ bị ñình chỉ. 

5. Cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm thì 

có thẩm quyền gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm và 



CÔNG BÁO/Số 32+33/Ngày 24-7-2013 51

 

ñình chỉ hoạt ñộng dạy thêm, học thêm.  

 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM  QUẢN LÝ  

HOẠT ðỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM 

ðiều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và ðào tạo 

1. Là cơ quan ñầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), các ñơn 

vị liên quan triển khai, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này; chịu trách 

nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh ñiều kiện và cấp, gia hạn, ñình chỉ, thu hồi giấy 

phép ñối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm theo thẩm quyền. 

3. Chỉ ñạo các ñơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học 

chính khóa; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 

ñúng theo quy ñịnh. 

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức phổ 

biến, thanh tra, kiểm tra về nội dung dạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi 

phạm theo thẩm quyền hoặc ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

5. Tổng hợp tình hình thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và ðào tạo và các cơ quan liên quan khi 

kết thúc năm học hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở cơ quan theo quy ñịnh, thông báo số ñiện 

thoại và ñịa chỉ E-mail của bộ phận tiếp công dân hoặc người ñược phân công tiếp 

công dân, nhằm tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về những vấn ñề tiêu cực, vi 

phạm trong dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh ñể có biện pháp xử lý kịp thời. 

ðiều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Quản lý hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn theo quy ñịnh. 
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2. Cấp phép hoặc ủy quyền cho Phòng Giáo dục và ðào tạo cấp phép tổ chức 

hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn. 

3. Chỉ ñạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn ñể 

phát hiện các sai phạm, xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

4. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xác nhận vào hồ sơ xin cấp 

hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá 

nhân có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10 của Quy ñịnh này. 

5. Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh 

hoặc Sở Giáo dục và ðào tạo về tình hình dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn. 

6. Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở cơ quan theo quy ñịnh, thông báo số ñiện 

thoại và ñịa chỉ E-mail của bộ phận tiếp công dân hoặc người ñược phân công tiếp 

công dân, nhằm tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về những vấn ñề tiêu cực, vi 

phạm trong dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh ñể có biện pháp xử lý kịp thời. 

 

ðiều 17. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý dạy thêm, học 

thêm trên ñịa bàn. Thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường và 

ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh có liên 

quan.  

2.  Tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh ñiều kiện tổ chức dạy thêm, học thêm, cấp phép 

và thu hồi giấy phép ñối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, 

kiểm tra hoạt ñộng dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền 

hoặc ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. 

4. Tổng hợp tình hình thực hiện dạy thêm, học thêm báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và Sở Giáo dục và ðào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 
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5. Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở cơ quan theo quy ñịnh, thông báo số ñiện 

thoại và ñịa chỉ E-mail của bộ phận tiếp công dân hoặc người ñược phân công tiếp 

công dân, nhằm tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về những vấn ñề tiêu cực, vi 

phạm trong dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh ñể có biện pháp xử lý kịp thời. 

ðiều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ 

chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá nhân có ñủ ñiều kiện theo 

quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10 của Quy ñịnh này. 

2. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra hoạt 

ñộng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên ñịa bàn; kịp thời phát hiện và báo 

ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm ñối với các trường hợp vi phạm 

quy ñịnh dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn. 

ðiều 19. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục 

1. Tổ chức, quản lý hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo ñảm 

các ñiều kiện quy ñịnh về hoạt ñộng dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học 

thêm, người dạy thêm; kiểm tra hoạt ñộng dạy thêm, học thêm trong nhà trường và 

ngoài nhà trường của cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản lý. 

2. Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, ñảm bảo các nguyên tắc dạy 

thêm, học thêm quy ñịnh tại ðiều 3 của Quy ñịnh này; quản lý việc kiểm tra, ñánh 

giá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu ñối với người dạy thêm theo 

quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 8 của Quy ñịnh này, nhằm ngăn chặn những trường hợp vi 

phạm trong hoạt ñộng dạy thêm, học thêm. 

3. Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi ñược cơ quan có thẩm quyền thanh tra, 

kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm.  

4. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 

vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm; báo cáo ñịnh kỳ tình hình dạy thêm, học 

thêm khi kết thúc năm học hoặc báo cáo ñột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm 

quyền. 
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5. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 
 

ðiều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học 

thêm ngoài nhà trường 

1. Thực hiện các quy ñịnh về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và ðào tạo, 

các quy ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy ñịnh khác có liên quan của pháp 

luật. 

2. Quản lý và ñảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm 

ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công 

khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền ñã thu 

của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán ñầy ñủ 

kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi ñược cơ quan có thẩm quyền thanh tra, 

kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm . 

4. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 
 

ðiều 21. Trách nhiệm của giáo viên tham gia hoạt ñộng dạy thêm 

1. Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại Quy ñịnh này và các quy ñịnh 

khác có liên quan. 

2. Nêu cao ý thức, ñạo ñức nghề nghiệp; hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và 

giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa; chuẩn bị giáo án lên lớp, phương 

pháp dạy học phù hợp với ñối tượng học thêm. 

3. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa 

ñể ñưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình 

giáo dục phổ thông chính khóa. 

4. Không ñược dùng bất cứ hình thức nào ñể ép buộc gia ñình học sinh và học 

sinh của lớp mình ñang dạy tham gia học thêm. 
 

ðiều 22. Trách nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh 

1. Học sinh phải có thái ñộ tôn trọng, lễ phép với người dạy, thực hiện ñầy ñủ 

các quy ñịnh của lớp học thêm, của người dạy. 

2. Học sinh ñược chọn môn, lớp phù hợp với khả năng, trình ñộ, nhu cầu của bản 

thân; phản ánh với người dạy hoặc người tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm 
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những vấn ñề bất cập trong việc dạy thêm, học thêm ñể kịp thời giải quyết. Khi tham 

gia học thêm, học sinh phải có ñơn xin học thêm, có sự ñồng ý của phụ huynh học 

sinh. 

3. Phụ huynh học sinh có trách nhiệm hướng dẫn, chọn hình thức học thêm phù 

hợp, ñáp ứng yêu cầu học tập của con em mình; ñảm bảo sức khỏe và thực hiện quản 

lý việc học thêm của con em mình; phản ánh kịp thời những bất cập trong dạy thêm, 

học thêm cho tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt ñộng dạy thêm, học thêm hoặc cơ quan 

có thẩm quyền ñể ñược giải quyết. 
 

 

ðiều 23. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ñoàn thể 

1. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn thực hiện ñúng 

các quy ñịnh về quản lý tài chính của hoạt ñộng dạy thêm, học thêm ñối với các ñơn 

vị có liên quan. 

2. Sở Y tế: Chỉ ñạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, các Trung tâm Y tế  huyện, 

thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra vệ sinh trường học theo kế hoạch của ñịa 

phương; thực hiện thanh tra về y tế chuyên ngành vệ sinh trường học theo quy ñịnh 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ ñạo các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên 

truyền các quy ñịnh về dạy thêm, học thêm; phản ánh việc chấp hành Quy ñịnh này 

ñể nêu gương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, phê phán những hành vi vi phạm 

trên ñịa bàn. 

4. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, ðoàn thể của tỉnh: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng hội viên, ñoàn viên và phụ huynh học 

sinh hiểu và thực hiện ñúng Quy ñịnh về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh. 

Chương V 

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

ðiều 24. Thanh tra, kiểm tra  

Hoạt ñộng dạy thêm, học thêm chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý 
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giáo dục, của các cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan 

và của chính quyền các cấp.  

ðiều 25. Xử lý vi phạm  

1. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm, tùy 

theo tính chất và mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý theo quy ñịnh của 

pháp luật.  

2. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi 

phạm quy ñịnh về dạy thêm, học thêm thì tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ ñưa vào xem 

xét ñánh giá xếp loại cuối năm hoặc bị xử lý theo quy ñịnh của ngành Giáo dục và 

ðào tạo và quy ñịnh của pháp luật. 
 

CHƯƠNG VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 26.  

1. Giao Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào hướng dẫn kiểm tra, ñôn ñốc việc thực 

hiện quy ñịnh nêu trên. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Quy ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị, ñịa 

phương phản ánh về Sở Giáo dục và ðào tạo ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, ñiều chỉnh cho phù hợp./. 
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