
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:   3142  /SGDĐT-NV1 

V/v tạm ngưng cấp phép dạy thêm, 

học thêm trong và ngoài nhà trường. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày   04  tháng  10  năm 2019 

 

                            Kính gửi: 

 

  - Các trường THPT công lập; 

  - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

  - Các Trung tâm GDNN – GDTX; 

  - Các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường; 

  - Văn phòng Sở. 

 

Ngày 26/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận được văn bản số 

11024/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 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 (đính kèm văn bản); Giám đốc Sở có ý kiến như 

sau: 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở giáo 

dục trực thuộc; các trường THPT công lập quán triệt đến cán bộ, công chức, viên 

chức trong nhà trường thực hiện theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 

26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tạm thời ngưng tiếp nhận hồ sơ xin dạy 

dạy thêm trong và ngoài nhà trường cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới. 

- Đối với các đơn vị, các cơ sở đã được cấp phép hoạt động trong và ngoài nhà 

trường còn thời hạn vẫn tạm thời hoạt động cho đến hết thời hạn ghi trên giấy phép 

và thực hiện đúng theo quy định tại Điều 19, 20 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.   

Đề nghị Lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các trung tâm GDNN – GDTX, các 

trường trung học phổ thông và các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường triển khai và  

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NV1. 

          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Huỳnh Lệ Giang  
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