UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 478 /SGDĐT-GDTrH
V/v góp ý bổ sung và hoàn thiện
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
về việc bãi bỏ Quyết định số
23/2012/QĐ-UBND
ngày 29/10/2012

Gia Lai, ngày 23 tháng

3 năm 2020

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ, Kế hoạch và Đầu
tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Thông
tin và Truyền thông; Tài Nguyên và Môi trường; Khoa
hoc và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao
thông vận tải; Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật;
Căn cứ Công văn số 216/VP-KGVX ngày 20/01/2020 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện kết luận của Cục kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật (Kèm theo văn bản số 15/KL-KTrVB ngày 09/01/2020).
1. Tại Mục 1 của Kết luận số 15/KL-KTrVB ngày 09/01/2020 của Cục
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì các quy định tại:
- Khoản 2 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐUBND quy định “Đối với cấp tiểu học:…. Việc bồi dưỡng về nghệ thuật… được
cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng hoạt động trong lĩnh vực này tổ
chức” là không có cơ sở và không phù hợp với quy định của pháp luật.
- Khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐUBND quy định về số học sinh của mỗi nhóm (lớp), thời lượng và thời gian dạy
thêm, học thêm là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định của
pháp luật về thẩm quyền.
2. Tại Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: 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 tháng 5 năm

2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm,
học thêm (Lý do: hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư
ngày 26 tháng 11 năm 2014). Do đó, Điều 4 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND
cũng hết hiệu lực theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
3. Theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND, ngoài các quy định tại các
điều đã nêu thì nội dung được quy định tại các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cơ
bản là lặp lại nội dung được quy định tương ứng tại các điều 16, 17,18,19, 20,
21, 22 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT là không đúng với quy định tại
Khoản 1 Điều 11 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số
80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định: Văn bản quy định chi
tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội
dung của văn bản được quy định chi tiết).
Nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản, đáp ứng quy định
quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây
dựng Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định
số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nếu Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND được bãi bỏ thì Quy định về dạy
thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được thực hiện theo các quy định còn
hiệu lực của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT (trong khi chờ Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định mới).
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo và có cơ sở thống nhất trình Ủy ban nhân
tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng
đề nghị quý Sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý bằng văn bản vào nội
dung Dự thảo (có dự thảo kèm theo).
Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/4/2020 theo
địa chỉ Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 56 Trần Hưng
Đạo, Pleiku, Gia Lai và gửi qua email: gdtrh.sgddt@gialai.gov.vn hoặc
hangocdugialai@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Tổ pháp chế;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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