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KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã Quế An

Thực hiện Quyết định số: 68/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Uỷ 
ban nhân dân xã Quế An về việc thành lập Ban quản lý công tác dạy thêm, học thêm 
trên địa bàn thị xã Quế An. Nay UBND xã Quế An xây dựng kế hoạch kiểm tra việc 
thực hiện công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn với những nội dung cụ thể như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU:
1. Mục đích
Tiếp tục kiểm tra giám sát việc chấp hành chủ trương thực hiện công tác quản lí 

dạy thêm, học thêm của giáo viên trên địa bàn xã Quế An;  đồng thời kiểm tra thường 
xuyên, đột xuất ở nhà những giáo viên có nghi vấn dạy thêm học thêm để chấn chỉnh 
kịp thời.

 Qua kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm nhằm đánh giá việc thực hiện 
quy định dạy thêm, học thêm của các giáo viên trên địa bàn. Từ đó uốn nắn, chỉ đạo, 
chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, thiếu sót (nếu có) trong việc thực hiện chủ 
trương dừng việc dạy thêm học thêm của các cấp trong thời gian hiện nay.

2. Yêu cầu:
Thường xuyên chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học Quế An tuyên truyền nhắc 

nhở giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc chủ trương về việc hướng dẫn thực hiện 
công tác quản lí dạy thêm học thêm.

Ban Quản lí dạy thêm, học thêm xã Quế An giám sát việc giáo viên và học sinh 
thực hiện chủ trương về dừng việc dạy thêm học thêm.

Giáo viên chấp hành nghiêm túc chủ trương dừng dạy thêm học thêm, đồng 
thời phối hợp, kết hợp cùng nhà trường tuyên truyền nhắc nhở cha mẹ học sinh thực 
hiện tốt việc dừng  học sinh học thêm.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN:
    - Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất các địa chỉ nhà có nghi vấn, có 
dấu hiệu dạy thêm, học thêm để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thời gian: 
+ Hằng tháng Đoàn kiểm tra tổ chức đi kiểm tra các địa chỉ nghi vấn dạy thêm 

học thêm trên địa bàn Xã Quế An
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Từ nguồn từ nguồn ngân sách uỷ ban nhân dân.



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  
1. Công chức Văn hoá - Xã hội:
- Tham mưu  xây dựng kế hoạch kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn.
- Phối hợp với thành viên ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban 

quản lý phân công.
2. Công chức TC – KT xã. 
Phối hợp với Công chức VH – XH xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo 

quy định. 
Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm trên địa bàn 

xã Quế An

Nơi nhận:
- Các ban, ngành, hội, đoàn thể xã;
- 4 thôn;
- Lưu: VT

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
              CHỦ TỊCH

               #ChuKyLanhDao
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