
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /SGDĐT-TTr Long An, ngày          tháng  3  năm  2020
V/v chấn chỉnh việc dạy thêm, 

học thêm trong thời gian 
cho học sinh nghỉ học phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19

    Kính gửi: 
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra còn diễn biến phức tạp. 
Thực hiện Công văn số 1541/UBND-VHXH ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh 
Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học từ 
ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
(gọi tắt là Công văn 1541). 

UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản hướng dẫn 
công tác phòng, chống dịch bệnh và dừng các hoạt động dạy học chính khóa, 
ngoại khóa, các hoạt động tập trung đông người liên quan đến học sinh. Tuy 
nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng giáo viên tổ chức hoạt động dạy thêm, 
học thêm không đúng quy định tại Công văn số 1541 của UBND tỉnh, tạo dư 
luận không tốt trong xã hội.

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở 
nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh và đội 
ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, 
kể cả các hình thức dạy thêm học thêm khác như học nhóm, học kèm; khuyến 
khích học sinh học qua hình thức trực tuyến, học online mà ngành đã triển khai.

3. Tập thể, cá nhân cố tình tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian học 
sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo 
hình thức tăng nặng theo quy định của pháp luật; đồng thời xem xét trách nhiệm 
của người đứng đầu đơn vị. 
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4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý tốt việc dạy thêm, học 
thêm đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về dạy 
thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các 
trường phổ thông trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân 
cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) để được 
hướng dẫn./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban VHXH HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND huyện, TX, TP (để phối hợp);
- GĐ, Phó GĐ Sở;
- Phòng GDMN-GDTH; GDTrH Sở;
- Lưu: VT, TTr.

Nguyễn Thanh Tiệp
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