ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 626 /UBND–VX

Song An, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện nghiêm các quy định
dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã

Kính gửi:
- Các trường học trên địa bàn;
- Trưởng các thôn, làng.
Thực hiện Công văn 2166/SGDDT-GDTrHCTTX ngày 22 tháng 9 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc thực hiện nghiêm các quy
định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh;
Ủy ban nhân dân xã đề nghị trưởng các thôn, làng thông tin, tuyên truyền;
Hiệu Trưởng các trường: Tiểu học Trần Phú, THCS Mai Xuân Thưởng quán triệt
đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội
dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 2012/SGDDT-GDTrHCTTTX ngày
08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý
việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động dạy
thêm, học thêm; văn bản số 321/PGDĐT-THCS ngày 09/9/2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo thị xã về việc tăng cường quản lý việc thực hiện các quy định
phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động dạy thêm, học thêm.
2. Tăng cường theo dõi các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn
không đúng quy định báo cáo về Ủy ban nhân dân xã để xử lý kịp thời.
3. Tổ chức, cá nhân vi phạm về dạy thêm, học thêm tập trung học sinh sẽ bị
xử lý nghiêm theo quy định.
Ủy ban nhân dân xã đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai; trưởng các
thôn, làng thông báo rộng rãi cho nhân dân biết, thực hiện./.
(gửi kèm theo công văn 2166/ SGDDT-GDTrHCTTX của Sở Giáo dục và
Đào tạo).
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Lưu VT.
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