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THÔNG BÁO 

V/v tạm ngưng việc tiếp nhận thủ tục Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ 

chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông. 

––––––––––––––––––– 

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 38/2016/QĐ- UBND ngày 

15/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 07/05/2019 của UBND tỉnh 

về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành 

Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của 

UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về công bố hết hiệu lực các điều: 6.8.9.10.11.12.13 và 14 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm và Công 

văn số 3142/SGDĐT-NV1 ngày 04/10/2019 của Giám đốc Sở về việc tạm ngưng 

cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngòai nhà trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các các cơ quan đơn vị, các cơ sở 

giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở và các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà 

trường được biết việc tạm ngưng việc tiếp nhận thủ tuc Cấp phép, gia hạn giấy 

phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông tại 

Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.    

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng Sở; 

- Trung tâm hành chính công tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT,VP. 
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