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V/v trin khai thirc hin Cong van

so 198/UBND-THVX ye vic quán 1'
dy them, h9c them ngoài nhà trumg

KInh gi:ri:
- Thu truông các dan vj trrcthuc S&;
- Các to chirc, Ca nhân có to chirc dy them,
h9c them ngoai nhà trung (do Si Giáo dc
và Dào to cap phép).
Thrc hin Cong van s 198/UBND-THVX ngày 05 tháng 5 näm 2020 cüa
Ur ban nhân dan tinh Dng Tháp v vic quãn 1 dy them, bce them ngoài nhà
tri.r&ng; Sâ Giáo din e và Dào tto (GDDT) yêu c.0 Thu trithng các don vj trinrc
thuôc Sâ GDDT và các t chirc, cá nhân có t chi.'rc dy them, hçc them ngoài
nba trix&ng (do Sâ GDDT cp phép) thinc hin các ni dung:
1. Bang nhi&u hInh thirc khác nhau, t chirc trin khai, quán trit, cong khai
rng rãi ni dung Cong van s 198/UBND-THVX ngây 05 tháng 5 nàm 2020
cüa U ban nhân dan tinh Dng Tháp v vic quãn 1 diy them, hc them ngoài
nhà triIng dn can b, giáo viên, nhân vien, bce sinh, cha mc hc sinh bit,
thinic hin.
2. ThiniC hin nhüng ni dung có lien quan v trách nhim theo quy djnh ti
Diu 19, 20 Thông tu s6 17/2012/TT-BGDDT ngày 16 tháng 5 näm 2012 cüa
Bô GDDT v vic ban hânh quy djnh v dy them, hc them.
3. T chirc thinc hin nghiêm các quy djnh ti Cong van nay.
Riêng di vOi Thu truOng các dan vj trinic thuc Sâ GDDT theo dOi, nm
tInh hInh, phát hin, xü 1 kjp thii nhUng tri.thng hçp không thinrc hin theo
dung quy djnh, dng thi, báo cáo kjp thai di vói trng truông hp vi pham cini
th v So GDDT (qua Thanh tra SO GDDT).
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Sâ GDDT yêu cu Thu truâng các dcTn vj trirc thuc Sâ GDDT, các to
chirc, cá nhân có t chüc hot dng dy them, h9c them ngoài nba tnrng
nghiêm tüc thirc hin Cong van nay. Trong qua trInh thrc hin, nu có khó khan,
vithng mac, Thu truOng các dun vj, t chirc, Ca nhân can báo cáo kjp thôi ye S
GDDT qua Thanh tra Sâ hoc Email: thanhtra.sodongthapmoet.edu.vn) d
ducc hithng dn thrc hin theo dung quy djnh cüa pháp 1ut./. CGIAM DOC
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