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   UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 247/SGDĐT-GDTrH Lâm Đồng, ngày 19 tháng 02 năm 2020 

V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về việc quản lý dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

   

                Kính gửi:  

    - Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công 

nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Thông tin và 

Truyền thông, Y tế, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông vận tải, Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Thanh tra tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 6231/UBND-VX1 ngày 26/9/2019 về việc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của 

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về việc ban hành quy định về dạy 

thêm, học thêm và văn bản số 7634/UBND-VX1 ngày 21/11/2019 về việc thực 

hiện quy trình xây dựng Quyết định thay thế các Quyết định số 45/2012/QĐ-

UBND ngày 05/11/2012 và số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế các Quyết 

định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 và Quyết định số 63/2014/QĐ-

UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Lý do bãi bỏ: theo Quyết định 

số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố hết hiệu các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 về việc ban hành quy định về dạy thêm, học 

thêm. 

 Để tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định nêu trên theo 

đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố góp ý Dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng bằng văn bản và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/03/2020 để 

tổng hợp, trình UBND tỉnh (đề nghị gửi kèm văn bản file word đến hộp thư công 

vụ phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn). 

2. Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng đăng tải Dự 

thảo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý trong vòng 30 ngày, kể 

từ ngày 20 tháng 02 năm 2020 đến ngày 20 tháng 3 năm 2020. 
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 (Gửi kèm Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bản photo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT 

ngày 26/8/2019, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 và Quyết định 

số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Lợi 
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