Th tc cp phép t chc hot ng dy thêm hc thêm, cp phép dy
thêm cho cá nhân
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: T chc, cá nhân hoàn thin h s theo quy nh
+ Bc 2: B phn Tip nhn và tr kt qu Vn phòng UBND cp huyn tip nhn h s và hng dn, yêu cu b sung h
s nu cha y , chuyn phòng Giáo dc ào to x lý
+ Bc 3: Chuyên viên x lý h s, tin hành kim tra thc t c s ging dy i vi trng hp cp giy phép t chc hot ng
dy thêm hc thêm, trình lãnh o phòng quyt nh cho phép hoc không cho phép, giao li kt qu cho B
phn tip nhn và tr kt qu.
+ Bc 5: B phn Tip nhn và tr kt qu giao Quyt nh cp phép dy thêm/Giy phép hoc vn bn tr li cho t chc,
cá nhân.
- Cách thc thc hin:H s np trc tip ti B phn Tip nhn và tr kt qu Vn phòng UBND cp huyn.
- Thành phn h s:
* i vi trng hp ng ký cp phép t chc hot ng dy thêm:
+ n ngh cp phép m lp dy thêm, bao gm c cam kt v công tác an ninh, trt t, phòng cháy cha cháy, v
sinh môi trng (i vi các t chc, các nhân ngoài nhà trng: h s phi có xác nhn ca chính quyn a phng cp
xã, ni t a im dy thêm). (theo mu)
+ Danh sách giáo viên (có lý lch, vn bng, chng ch s phm ca ngi i din ng tên xin m lp và ca giáo viên
tham gia dy thêm; giy phép dy thêm ca giáo viên trc tip ging dy). (theo mu)
+ K hoch hot ng: a im dy thêm, c s vt cht, hc phí, d toán thu chi, s lp hc cn m… (theo mu)
+ Các h s liên quan khác nh n xin hc thêm ca hc sinh; giy t thuê nhà, thuê bãi gi xe (nu có)…
*i vi giáo viên có nhu cu tham gia dy thêm ngoài nhà trng:
+ n ngh cp giy phép dy thêm (có xác nhn ng ý ca Hiu trng, Th trng n v i vi giáo viên, cán b, công
chc, viên chc hoc có xác nhn ca UBND xã/phng i vi các i tng khác). (theo mu)
i vi giáo viên thuc các c s giáo dc ang hng lng t qu lng ca n v s nghip công lp, giáo viên các trng ph
thông t thc phi có giy cam kt không dy thêm cho hc sinh ca lp chính khóa mà giáo viên ang dy
trng.
+ Vn bng, chng ch s phm ca ngi ng ký.
+ Danh sách trng hc, t chc, n v (ã c c quan có thm quyn cp giy phép t chc hot ng dy thêm) ngi ng
ký cp phép dy thêm tham gia ging dy (nu ti thi im xin cp phép, ngi ng ký cha xác nh c danh sách
này thì phi np b sung trc khi bt u tham gia dy thêm).
+ Trng hp giáo viên thuc các c s giáo dc ang hng lng t qu lng ca n v s nghip công lp, giáo viên các
trng ph thông t thc ng ký dy kèm thì np n ng ký dy kèm có s ng ý bng vn bn ca Hiu trng trng hc mà
giáo viên ó ang công tác (trong vn bn th hin rõ: giáo viên dy bao nhiêu nhóm, a im, thi gian và

danh sách các nhóm hc kèm).
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt:
+ 15 ngày làm vic i vi h s ng ký cp phép t chc hot ng dy thêm hc thêm cho t chc
+ 05 ngày làm vic i vi h s cp phép dy thêm cho cá nhân
- i tng thc hin th tc hành chính:Cá nhân và t chc
- C quan thc hin th tc hành chính: Phòng Giáo dc và ào to cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính:Quyt nh cp phép dy thêm/Giy phép hoc vn bn tr li (nu không
cho phép).
- L phí: Không có
- Tên mu n, mu t khai:Không có
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không có
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Thông t 17/2012/TT-BGDT ngày 16/5/2012 ca B GD&T ban hành Quy nh v dy thêm, hc thêm.
+ Quyt nh s 13/2013/Q-UBND ngày 26 tháng 3 nm 2013 v vic ban hành Quy nh v qun lý dy thêm,
hc thêm trên a bàn thành ph à Nng.
+ Quyt nh s 21/2014/Q-UBND thành ph ngày 30/7/2014 ca UBND thành ph à Nng v vic sa i và bãi
b mt s iu ca Quy nh v qun lý dy thêm, hc thêm trên a bàn thành ph à Nng ban hành kèm Quyt nh s
13/2013/Q-UBND ngày 26 tháng 3 nm 2013 ca UBND thành ph à Nng.
+ Công vn s 1090/SGDT-TCCB ngày 18/4/2013 ca S Giáo dc và ào to v hng dn trin khai thc hin
Quyt nh s 13/2013/Q-UBND ca UBND thành ph à nng v qun lý dy thêm, hc thêm

