
 

 

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /PGDĐT 

V/v đề nghị hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 

hành chính cấp giấy phép kinh doanh 

đối với lĩnh vực giáo dục 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Buôn Hồ,  ngày       tháng  11  năm 2021 

 

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã. 
            

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm; 

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo 

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

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy định dạy thêm, học thêm; 

 Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ - UBND ngày 01 tháng 02 năm 2013 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ - UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn 

bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1774/SGDĐT-GDTrH ngày 18/11/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn hoạt động dạy thêm, học thêm kể từ 

năm học 2020 – 2021; 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trên địa bàn thị xã có nhu cầu 

đăng ký dạy thêm, dạy đúng quy định của Nhà nước; đồng thời dễ dàng cho Phòng 

Giáo dục & Đào tạo thị xã và các cơ quan, ban ngành địa phương quản lý chặt chẽ 

đối với lĩnh vực hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã, 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 

nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn cho ngành giáo dục – đào tạo và các trường 

học trên địa bàn thị xã về hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính để được cấp giấy 

phép kinh doanh đối với lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định của Nhà nước. 

Rất mong nhận dược sự quan tâm, phối hợp tốt từ Phòng Tài chính – Kế 

hoạch thị xã./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như kính gửi;                                                  

- UBND thị xã; (báo cáo) 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; (biết) 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Phỉ Đính 
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