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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

–––––– 
         Số: 07/TB - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

                 Phú Thọ, ngày 22  tháng 01năm 2015 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị nghe Sở Giáo dục 
và ðào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết ñịnh số 34/2013/Qð-UBND 

ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy ñịnh một số ñiểm 
cụ thể về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

                                                          __________   
 

Ngày 19 tháng 01 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San chủ trì hội 
nghị nghe Sở Giáo dục và ðào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết ñịnh số 
34/2013/Qð - UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy ñịnh một số ñiểm cụ thể 
về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. Dự hội nghị có Lãnh ñạo các cơ 
quan, ñơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra tỉnh; 
Công an tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh ñoàn thanh niên; Báo Phú Thọ; ðài 
Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị; Lãnh ñạo 
phòng Giáo dục và ðào tạo của 13 huyện, thành, thị. 

Sau khi nghe Sở Giáo dục và ðào tạo báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Quyết 
ñịnh số 34/2013/Qð - UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy ñịnh một số 
ñiểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ và các ý kiến phát biểu, 
thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San kết luận một số nội dung 
như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo do Sở Giáo dục và ðào tạo trình 
bày tại hội nghị: Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 34/2013/Qð - 
UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Quy ñịnh một số ñiểm cụ thể về dạy thêm, 
học thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñã bước ñầu ñạt hiệu quả: 

- Việc dạy thêm, học thêm trái quy ñịnh ñã giảm dần và ñược quản lý chặt chẽ 
hơn. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường ở cấp trung học cơ sở, trung học 
phổ thông ñã ñược cấp phép, có lãnh ñạo phụ trách, có ñủ hồ sơ, sổ sách theo dõi, 
quản lý, có ñơn xin học của học sinh ñược sự ñồng ý của cha mẹ học sinh, chưa phát 
hiện tình trạng ép buộc học sinh học thêm.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra ñược tăng cường hơn, kịp thời phát hiện, nhắc 
nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo quy ñịnh, góp phần giữ vững kỷ cương, nền 
nếp trong nhà trường và cơ sở giáo dục. Không có hiện tượng dạy thêm, học thêm 
trong nhà trường ñối với bậc học tiểu học trái với quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào 
tạo.  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ñã ñạt ñược, việc dạy thêm, học thêm trong thời 
gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế, diễn ra ở ñịa phương này, ñịa phương khác 
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như: việc tổ chức thực hiện dạy thêm, học thêm chưa tuân thủ theo ñúng quy ñịnh, 
thời gian học quá số buổi quy ñịnh, ñiều kiện cơ sở vật chất cho các lớp học trong 
nhà trường và ngoài nhà trường có nơi chưa ñảm bảo, việc thu tiền dạy thêm, học 
thêm ở một số trường vượt mức quy ñịnh, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm, nhất là ngoài nhà trường chưa ñáp ứng yêu cầu. 

Nguyên nhân của những vi phạm trên chủ yếu như sau:   

- Nguyên nhân khách quan:  

+ Do một số quy ñịnh về việc dạy và học, thi cử, ñánh giá kết quả học tập của 
học sinh theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo có những thay ñổi.  

+ Về mặt xã hội, do một bộ phận phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con em 
mình cho thầy cô bồi dưỡng, quản lý và hướng dẫn học tập; một số phụ huynh không 
ñánh giá ñúng khả năng, năng lực của con mình, luôn kỳ vọng kết qủa học tập cao, 
dẫn ñến sức ép ñòi hỏi phải học thêm của phụ huynh và học sinh.  

+ Hiện nay sân chơi dành cho thanh, thiếu nhi còn thiếu, nên nhiều gia ñình có 
nhu cầu gửi con ñi học thêm ñể yên tâm. Hơn nữa tâm lý khoa bảng của người Việt 
Nam, luôn mong muốn con cái học giỏi, phải học ðại học, vì vậy  muốn thầy cô bồi 
dưỡng thêm kiến thức, có nhu cầu muốn học thêm, ñã tạo nên sức ép lớn, nhất là ñối 
với khu vực ñô thị. 

- Nguyên nhân chủ quan:  

+ Về phía nhà trường, chưa thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền ñầy ñủ các 
quy ñịnh về dạy thêm, học thêm ñối với phụ huynh và học sinh.  

+ Chất lượng giờ giảng dạy chính khóa ở một số môn và ở một số giáo viên 
chưa cao, trình ñộ của một số giáo viên còn bất cập, chưa phát huy ñược tối ña năng 
lực tự học của học sinh; việc quản lý giáo viên trong biên chế tham gia dạy thêm 
ngoài nhà trường chưa chặt chẽ, còn buông lỏng.  

+ Công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý chưa ñược quan tâm ñúng 
mức, mới tập trung chủ yếu vào loại hình dạy thêm trong nhà trường.  

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: 

+ Mục tiêu: Duy trì kết quả ñạt ñược bước ñầu về công tác quản lý dạy thêm, 
học thêm; tiếp tục chấn chỉnh và tiến tới chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm trái 
quy ñịnh. 

+ Nhiệm vụ trọng tâm: 

- UBND các huyện, thành, thị tổ chức ñánh giá về tình hình thực hiện các quy 
ñịnh về dạy thêm, học thêm tại ñịa phương ñể chỉ ñạo quyết liệt việc quản lý dạy 
thêm, học thêm. 

- Ngành Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan thông tin ñại chúng ñẩy mạnh việc 
tuyên truyền ñầy ñủ trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về các quy ñịnh 
của Nhà nước về dạy thêm, học thêm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại 
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chúng kết hợp với tuyên truyền trong nhà trường, tuyên truyền trực tiếp tới phụ 
huynh và học sinh.  

- Phòng Giáo dục và ðào tạo các huyện, thành, thị chỉ ñạo các trường trong các 
kỳ họp phụ huynh học sinh, phải công khai các quy ñịnh của Nhà nước về việc dạy 
thêm, học thêm, nhằm tạo sự ñồng thuận cao trong toàn xã hội, ñặc biệt là cha mẹ học 
sinh về chủ trương chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và ðào tạo 
và của UBND tỉnh. 

- Tổ chức ñối thoại trực tiếp với phụ huynh, học sinh về vấn ñề dạy thêm, học 
thêm. 

- Nâng cao trách nhiệm của ngành giáo dục với tư cách cơ quan chủ trì giúp 
UBND cùng cấp trong quản lý dạy thêm, học thêm, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, 
học thêm trái quy ñịnh. Trước hết phải tuyên truyền, phổ biến ñể mỗi giáo viên trong 
ngành hiểu rõ những quy ñịnh về việc dạy thêm, học thêm, ñồng thời chỉ ñạo các nhà 
trường phải nâng cao chất lượng giảng dạy trong các giờ học chính khóa, nâng cao 
chất lượng kiểm tra, ñánh giá năng lực của ñội ngũ giáo viên; ñẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra ñột xuất việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; ñặc 
biệt nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm  ñối với học sinh bậc tiểu học ( cả trong và 
ngoài nhà trường). 

- Sở Giáo dục và ðào tạo cung cấp số ñiện thoại ñường dây nóng (số máy 
ñiện thoại cố ñịnh và số máy ñiện thoại di ñộng) của Sở Giáo dục và ðào tạo và của 
13 phòng Giáo dục và ðào tạo các huyện, thành, thị cho Báo Phú Thọ, ðài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng giao tiếp ñiện tử của tỉnh ñể chủ ñộng nắm bắt thông 
tin, kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh ñối với việc dạy thêm, học thêm trái quy 
ñịnh, tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời khi tiếp nhận thông tin. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm ñối với những giáo viên trong biên chế vi phạm quy 
ñịnh về dạy thêm, học thêm, nhất là vi phạm quy ñịnh về dạy thêm ngoài nhà trường. 
Ngoài việc xử phạt hành chính theo quy ñịnh, yêu cầu Sở Giáo dục và ðào tạo và 
UBND các huyện, thành, thị thực hiện ñiều ñộng giáo viên vi phạm về các trường 
thuộc khu vực nông thôn nơi không có dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.  

Vậy, thông báo ñể các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị biết và 
thực hiện./.         

     
 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Anh 
 


