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KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra đột xuất dạy thêm, học thêm
ngoài nhà trường tháng 09 năm 2018
Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-SGDĐT ngày 12/09/2018 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc thành lập Đoàn thanh tra đột xuất hoạt động dạy thêm,
học thêm (DTHT), tháng 9 năm 2018.
Từ ngày 18/9/2018 đến ngày 29/9/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra
đột xuất tại 10 địa điểm DTHT thuộc huyện: Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành, Tháp
Mười, Tam Nông; Thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc.
Xét báo cáo kết quả thanh tra đột xuất hoạt động DTHT, tháng 9 năm 2018
ngày 08/10/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức,
cá nhân là đối tượng thanh tra.
Sở GDĐT kết luận như sau:
A. KHÁI QUÁT CHUNG
Nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót theo phản ánh của công dân, xử lý
nghiêm các trường hợp sai phạm.
Thông qua công tác thanh tra nhằm phát hiện, điều chỉnh kịp thời những sai
sót, hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả, giúp các tổ chức, cá
nhân tổ chức DTHT thực hiện đúng quy định.
B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Thành phố Cao Lãnh
Thanh tra 04 địa điểm DTHT, cụ thể:
1. Tại số 411, Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh (Nhà trọ
Bình Thủy), thanh tra theo đơn phản ánh của công dân.
Thầy Phạm Minh Thiện, thuê 3 phòng trọ dãy D (phòng 11, 12, 13) tổ chức
DTHT, mời cô Huỳnh Thị Triều My, cô Duyên cùng tham gia dạy DTHT, cả 3 thầy
cô đều tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Đại học Đồng Tháp, nhưng chưa xin
được việc làm, hiện đang học tiếp sau Đại học, ôn tập và củng cố kiến thức cho học
sinh THPT, không có giấy phép.
2. Tại số 70, Tổ 21, đường Huỳnh Văn Ninh, khóm Mỹ Hưng, Phường 3,
thành phố Cao Lãnh.
Thầy Đinh Công Trấn ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh, giấy phép do
Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Công Tường cấp. Chưa thực hiện công khai giấy
phép và thời khóa biểu DTHT theo quy định; Bảng học chưa đạt chuẩn theo quy
định.

3. Tại số 287, đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao
Lãnh (Cở sở Hồng Điệp)
03 giáo viên đang dạy: Cô Lê Thị Hồng Điệp (GV môn toán Trường THCS
Nguyễn Tú), cô Thùy (GV môn tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Tú), cô Oanh
(GV môn tiếng Anh Trường THCS Thống Linh) ôn tập và củng cố kiến thức cho
học sinh; Giấy phép đã hết hạn (thời hạn đến ngày 31/06/2018), hiện cơ sở đã nộp
hồ sơ xin gia hạn; Bảng công khai chưa đúng quy định.
II. Huyện Lấp Vò
Thanh tra 01 địa điểm số 98, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
(Cụm dân cư gần Trường THCS Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh).
Cô Nguyễn Thị Loan Em, GV Trường THCS Vĩnh Thạnh đang sinh hoạt cho
26 học sinh lớp 9/2, 9/3 để chuẩn bị DTHT khi có giấy phép. Hiện địa điểm này
chưa có giấy phép tổ chức hoạt động DTHT (Bà Trần Thị Mách là chủ cơ sở đã
nộp hồ sơ xin tổ chức DTHT cho Phòng GDĐT huyện Lấp Vò chờ được cấp phép).
III. Huyện Châu Thành
Thanh tra 01 địa điểm tại nhà thầy Lê Vĩnh Thái, GV Trường THPT Châu
Thành 1, (Cụm dân cư Nha Mân, gần UBND xã Tân Nhuận Đông). Có 12 học sinh
lớp 11 Trường THPT Châu Thành 1 đang có mặt tại nhà thầy Thái đợi thầy Thái về
dạy và thầy Thái đã tổ chức dạy thêm tại nhà khoảng 01 tuần nhưng chưa có giấy
phép.
IV. Huyện Tháp Mười
Thanh tra 02 địa điểm, cụ thể:
1. Tại số 05/07/A1, Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (cơ sở
Ngọc Khanh)
Thời điểm thanh tra không có giáo viên đang dạy, Phòng GDĐT huyện Tháp
Mười cấp phép; Cơ sở vật chất đảm bảo; Hồ sơ lưu tại cơ sở đầy đủ.
2. Tại số 46/06/A, đường Âu Cơ, Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp
Mười (cơ sở Ngọc Khanh 2)
Thời điểm thanh tra không có giáo viên đang dạy, Phòng GDĐT huyện Tháp
Mười cấp phép; bàn học sinh học thêm chưa đúng quy định.
V. Thành phố Sa Đéc
Thanh tra 03 địa điểm, cụ thể:
1. Tại số 27, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa
Đéc
Thầy Nguyễn Phạm Sơn Tòng, GV tiếng Anh Trường Tiểu học Phạm Hữu
Lầu, đang ôn tập cho 13 học sinh lớp 5 và lớp 6 gần 01 tuần, không phép.
2. Tại số 40, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa
Đéc
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Cô Phạm Hồng Diễm, GV Trường Tiểu học Trưng Vương, đang ôn tập, rèn
chữ viết cho 16 học sinh lớp 5/3 Tiểu học Trưng Vương khoảng 01 tuần, không
đúng quy định.
3. Tại số 42, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa
Đéc
Cô Lương Thị Hạnh Phương, GV Trường Tiểu học Trưng Vương, đang ôn
tập, rèn chữ viết cho 14 học sinh lớp 2/3 Tiểu học Trưng Vương khoảng 01 tuần,
không đúng quy định.
C. KẾT LUẬN
Qua thanh tra phát hiện 02 cơ sở DTHT giấy phép đã hết hạn và các cá nhân
DTHT không đúng quy định theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày
16/5/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về DTHT; Quyết định số
02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy
định DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 160/SGDĐT-TTr ngày
15/08/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và
DTHT cần phải chấn chỉnh kịp thời để hoạt động DTHT đáp ứng được yêu cầu
người học và phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực trong DTHT.
D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG
- Các cơ sở và cá nhân DTHT không đúng quy định hoặc giấy phép hết hạn
ngưng ngay việc DTHT cho đến khi được cấp phép.
- Mức độ vi phạm lần đầu và thành khẩn nhận sai sót, đa số mới tổ chức dạy
thêm nên Đoàn thanh tra mời các chủ cơ sở, cá nhân tổ chức DTHT không đúng
quy định hoặc giấy phép hết hạn để hướng dẫn, nhắc nhở, viết cam kết thực hiện
DTHT đúng theo quy định.
E. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Đối với chủ cơ sở dạy thêm, học thêm
- Tổ chức DTHT phải đúng quy định, khắc phục ngay các thiếu sót mà Đoàn
thanh tra đã nêu trong biên bản thanh tra.
- Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ DTHT bao
gồm: Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT; Danh sách người dạy thêm;
Danh sách người học thêm; Thời khóa biểu dạy thêm; Đơn xin học thêm, hồ sơ tài
chính theo quy định hiện hành.
2. Đối với Hiệu trưởng trường TH, THCS, THPT có giáo viên được thanh
tra
2.1. Nhắc nhở giáo viên toàn trường tham gia DTHT tại các cơ sở phải chấp
hành đúng các quy định về DTHT. Thường xuyên kiểm tra hoạt động D TH T đối
với các đ ịa đ iể m tổ chứ c D TH T có giáo viên của t rường tham gia.
Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi
phạm về DTHT. Cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của
công dân, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong DTHT.
2.2. Kiểm điểm, phê bình và công khai toàn trường đối với các giáo viên
DTHT chưa đúng quy định.
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3. Đối với Trưởng phòng GDĐT
- Tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền hoặc kiểm tra đột xuất khi có thông tin
phản ánh của công dân để chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong DTHT và xử lý
nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm DTHT.
- Tiếp tục chỉ đạo các Hiệu trưởng trường TH, THCS: thường xuyên nhắc nhở
giáo viên toàn trường tham gia DTHT tại các cơ sở phải chấp hành đúng các quy
định về DTHT; Kiểm tra hoạt động D TH T đ ố i với các đ ịa đ iểm tổ chứ c
D TH T có giáo viên của trư ờ ng th a m gia; Kịp thời xử lý theo thẩm quyền
hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về DTHT.
- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 2, Điều
13 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp
ban hành Quy định DTHT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để nắm thông tin phản ánh
tiêu cực về hoạt động DTHT, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.
3. Đối với Sở GDĐT
- Giao Trưởng đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết
luận thanh tra, tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về DTHT không đúng
quy định, kịp thời chấn chỉnh và xử lý.
- Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất DTHT khi có thông
phản ánh của công dân để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về DTHT.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT: Thường xuyên nhắc nhở giáo viên toàn
trường tham gia DTHT tại các cơ sở phải chấp hành đúng các quy định về DTHT;
Kiểm tra hoạt động D TH T đ ố i với cá c đ ịa đ iểm tổ chứ c D TH T có g iáo
viên c ủa t rư ờng tham g ia ; Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về DTHT.
Trên đây là kết luận thanh tra đột xuất hoạt động DTHT tháng 9 năm 2018. Sở
GDĐT yêu cầu chủ cơ sở DTHT, Trưởng Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường:
Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT có giáo viên vi phạm nghiêm túc thực hiện kết
luận này./.
Nơi nhận:
-Trưởng phòng GDĐT: Lấp Vò, C. Thành, T. Mười, TP Sa Đéc,
TP Cao Lãnh (thực hiện);
-Các trường MN, TH, THCS, THPT có GV vi phạm (thực hiện);
-Các chủ cơ sở, cá nhân được thanh tra DTHT (thực hiện);
-Thanh tra Tỉnh (báo cáo);
-Thanh tra Bộ GDĐT (báo cáo);
-Lưu: VT, S, 15b.
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