
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 

TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

S   11/KH-THPT Bù Đốp, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

    

KẾ HOẠCH 

V/v tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm d nh cho học sinh  h i    

năm học  0 2-2023 

 

Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định s  14/2019/QĐ-UBND ngày 

24/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định s  09/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một s  Điều của quy định về quản lý dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định s  14/2019/QĐUBND ngày 

23/4/2019 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn s  2244/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở 

Giáo dục và Đào Bình Phước về việc hướng dẫn công tác dạy thêm, học thêm và dạy học 

2 buổi/ngày năm học 2022-2023. 

Căn cứ tình hình th c tế, Trường THPT Thanh Hòa xây d ng Kế hoạch tổ chức 

hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường dành cho học sinh kh i 10,11,12 năm 

học 2022-2023, cụ th  như sau  

I. M c đ ch  yêu c u 

Nâng cao kiến thức cho học sinh đáp ứng cho các kì thi HSG các cấp, bổ sung các 

kiến thức hổng, thiếu cho các học sinh yếu theo kịp chương trình học tập. Củng c  và 

nâng cao kiến thức văn h a cho học sinh kh i 12 đáp ứng yêu c u của    thi t t nghiệp 

THPT năm 2023 và xét tuy n sinh vào các trường ĐH, CĐ. Góp ph n nâng cao chất 

lượng giáo dục của nhà trường. 

Đội ng  giáo viên và học sinh tham gia hoạt động dạy thêm, học thêm tuân thủ 

đ ng quy định và nội quy về công tác quản l  hoạt động dạy thêm, học thêm ở đơn vị  

II. Đ i t  ng th m gi  

1. Đội ng  qu n l  hoạt động  THT 

Ban Giám hiệu; Tổ trưởng, Tổ ph  chuyên môn;  ế toán, Thủ qu , văn ph ng; đại 

diện QLHS, đại diện BCH Đoàn trường và GVCN kh i 10, 11, 12. 

2. Đội ng  gi o viên th m gi  dạy thêm 

Toàn th  đội ng  giáo viên đang tham gia giảng dạy kh i 10, 11, 12 năm học 

2022-2023 và c  nguyện vọng đăng ký tham gia hoạt động dạy thêm  

3. Đội ng  học sinh th m gi  học thêm 

Toàn th  học sinh kh i 10, 11, 12 năm học 2022-2023 và c  nguyện vọng đăng ký 

tham gia hoạt động học thêm. Cụ th   

 h i Lớp 10  377 học sinh   

 h i Lớp 11  364 học sinh. 
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 h i Lớp 12  351 học sinh  

Tổng s   1092 học sinh  

III. Thời gi n  đ   đi m th m gi  dạy thêm  học thêm 

1. Thời gi n   

Đợt 1  S  tu n DTHT  23 tu n (Học kì 1: 12 tu n, t  26/9-17/12/2022 và học kì 2: 

11 tu n t  đến 30/01-15/4/2023). S  buổi học thêm của học sinh vào các buổi chiều các 

ngày trong tu n t  thứ Hai đến thứ Bảy; Thời gian học  b t đ u t  13 giờ 50 ph t và kết 

th c l c 17 giờ 15 ph t. 

Đợt 2  S  tu n dạy ôn thi TN THPT (chỉ dành cho kh i 12): 6 tu n  T  08/5/2023 

đến 01/7/2023). S  buổi học thêm của học sinh vào các buổi sáng và chiều các ngày 

trong tu n t  thứ Hai đến thứ Bảy  

2. Đ   đi m  

Trường THPT Thanh Hòa  

Địa chỉ  Thị trấn Thanh Bình – H  Bù Đ p – Bình Phước 

S  điện thoại liên lạc  06513 563 093  

Địa đi m dạy thêm, học thêm đảm bảo các yêu c u về an ninh trật t , an toàn cho 

người dạy và người học  

IV  Nội dung dạy thêm  học thêm 

1. Tổ chức dạy thêm, học thêm với các nội dung nh m củng c  và nâng cao kiến 

thức văn h a cho học sinh kh i 12 đáp ứng yêu c u của    thi t t nghiệp THPT năm 

2023 và xét tuy n sinh vào các trường ĐH, CĐ. Ôn tập, củng c , nâng cao kiến thức cho 

học sinh 10, 11 góp ph n nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, m i nhọn. 

2. S  môn học ở các kh i lớp  

STT LỚP MÔN HỌC 

1 10 Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, KT&PL. 

2 11 Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  

3 12 Toán, Văn, Anh, Lý, H a, Sinh, Sử, Địa, GDCD. 

3. S  tiết dạy thêm, học thêm  

+  h i 10: 12 tiết/tu n  

+  h i 11: 12 tiết/tu n. 

+  h i 12  16 tiết/tu n (     ng  ố         o   ng   p   m    o). 

+ Ôn thi TN THPT  dành cho kh i 12): 30 tiết/tu n  

V. Cở sở vật ch t tổ chức dạy thêm  học thêm  

1. Tổng s  ph ng học  30, diện t ch  50 m
2 

/phòng (dãy nhà 03 t ng)  

2. Tổng s  lớp  30. 

3. T  lệ ph ng học/lớp  30/30. 

4.  Ph ng học đủ diện t ch 1,1m
2
/hs, đảm bảo thông thoáng gi , ánh sáng t  nhiên và  

c  12 b ng đèn điện hoạt động t t. 

5. Mỗi ph ng học c  24 bộ bàn ghế đôi đủ chỗ cho học sinh ngồi học    ch thước 

bàn, ghế đ ng theo chuẩn quy định tại thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-
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BGD&ĐT-BKHCN ngày 16/6/2011về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh 

trường ti u học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. 

6. Mỗi ph ng học c  01 bảng đen ch ng l a, k ch thước bảng 2,4m x 1,2m, đảm bảo 

theo yêu c u tại Quyết định s  1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về Ban 

hành quy định về vệ sinh trong trường học. 

7. Tại mỗi dãy ph ng học thêm c  02 khu nhà vệ sinh dành cho học sinh nam và học 

sinh nữ riêng, s  lượng 10 phòng/dãy nhà. Trường c  h  rác cách xa dãy nhà học 

thêm, h  rác đảm bảo hợp vệ sinh  

VI. Mức thu v  ph  ng  n chi ti n dạy thêm  học thêm 

1. Mức thu ti n học thêm 

Mức thu  6.000đ/1 tiết/1 môn/HS. 

 + Kh i  0     

 Học kì 1: S  tiền d  kiến thu  học 12 tu n): 864.000 đồng/1 HS (tám trăm sáu 

mươi tư nghìn đồng/hs)  

 Họ   ì 2: S  tiền d  kiến thu  học 11 tu n)  792.000 đồng/1 HS  bảy trăm hai 

mươi ch n nghìn đồng/hs)  

  Tổng  ố   ền  ủa 2  ọ   ì: 1.656 000 đồng/1 HS/kh i  một triệu sáu trăm năm 

mươi sáu nghìn đồng ch n)  

  + Kh i      

  Học kì 1: S  tiền d  kiến thu  học 12 tu n)  1.152.000 đồng/1 HS (một triệu một 

trăm năm mươi hai nghìn đồng/hs)  

  Họ   ì 2: S  tiền d  kiến thu  học 11 tu n)  1.056.000 đồng/1 HS (một triệu không 

trăm năm mươi sáu nghìn đồng/hs)  

  Ôn Thi TN THPT ( ọ  6  uần): S  tiền d  kiến thu  1.080.000 đồng/1 HS  một 

triệu không trăm tám mươi nghìn đồng/HS)  

 Tổng  ố   ền  ủa  ọ   ì 1,  ọ   ì 2 và ôn     TN THPT: 3.288.000  ba triệu hai 

trăm tám mươi tám nghìn đồng). 

Lưu ý: nhà trường sẽ xem xét miễn, giảm tiền học thêm cho những học sinh c  gia 

cảnh kh  khăn, con gia đình thuộc đ i tượng ch nh sách và một s  trường hợp khác ( ăn 

 ứ    o đơn x n m ễn, g  m). 

2. Ph  ng  n chi  

 2.1. Tỉ lệ chi: 

STT Kho n chi Tỷ lệ chi (%) 

1 Chi thù lao cho GVBM tr c tiếp giảng dạy 80% 

2 Chi cho công tác quản lý DTHT 15% 

3 Trả tiền điện; nước; bổ sung và sửa chữa CSVC, chuyên môn, 

lao động vệ sinh; mua s m tài liệu…phục vụ DTHT. 

5% 

4 Chi các khoản khác 0 
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 2.2. Mức thù lao cho GV tr c tiếp giảng dạy: 150.000 đồng/1 tiết. 

VII. Tổ chức thực hiện 

1. Đ i với   n Gi m hiệu 

Ban Giám hiệu c  trách nhiệm quản l  hoạt động DTHT theo Thông tư 

17/2012/TTBGD&ĐT ngày 16/5/2012, Quyết định s  14/2019/QĐ-UBND ngày 

24/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm quản lý, ki m tra hoạt động dạy thêm học thêm trong 

nhà trường của giáo viên; xét duyệt, chấp thuận cho giáo viên của đơn vị c  đủ tiêu chuẩn 

được tham gia dạy thêm, phân công giáo viên giảng dạy các lớp  

BGH c  trách nhiệm quản lý tổ chức t t việc dạy và học ch nh kh a; đảm bảo 

tuyệt đ i không c t xén nội dung, chương trình dạy học đã được quy định đ  dành cho 

dạy thêm học thêm  Th c hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho đi m, đánh giá 

HS nh m ngăn chặn hiện tượng tiêu c c trong dạy thêm học thêm; kịp thời xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan c  thẩm quyền xử lý vi phạm các quyết định về dạy 

thêm học thêm; chịu s  thanh tra, ki m tra của Sở Giáo dục và Đào tạo về chất lượng dạy 

học, về thu tài ch nh; định k  tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm với cơ 

quan quản lý và hội đồng trường  

2. Đ i với tổ chuyên môn, giáo viên th m gi  thực hiện dạy thêm 

2.1. Đ i với tổ chuyên môn 

Tổ trưởng chuyên môn xây d ng nội dung, chương trình dạy thêm cho bộ môn 

phụ trách  

   duyệt hồ sơ, giáo án dạy thêm của giáo viên trong tổ  

Đôn đ c, nh c nhở giáo viên th c hiện t t các nhiệm vụ liên quan đến dạy thêm  

     Đ i với gi o viên th m gi  dạy thêm 

Chịu trách nhiệm th c hiệnt t các quy định tại văn bản DTHT, các quy định chung 

của ngành và các quy định liên quan. 

Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp  Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo 

dục học sinh trong và ngoài giờ ch nh kh a  Chuẩn bị k  nội dung, phương pháp dạy học 

phù hợp với đ i tượng học thêm  

 hông c  bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải 

tham gia học thêm  

Lên kế hoạch  PPCT) và soạn giáo án đ y đủ trước khi lên lớp  

Nộp đơn xin dạy thêm về BGH (   o mẫu). 

3. Đ i với gi o viên chủ nhiệm lớp 

Cho học sinh làm đơn đăng k  xin học thêm theo nguyện vọng, đơn xin miễn giảm 

tiền học thêm và thu, nộp đơn về Ban Giám hiệu  

Nh c nhở học sinh th c hiện đ y đủ các nội quy về học thêm  Thu đơn xin học 

thêm của học sinh nộp về nhà trường  

Tổng hợp s  DTHT của lớp theo tu n nộp về BGH theo đ ng quy định  

4. Đ i với Ban Qu n lý học sinh  Đo n Th nh niên 
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Đ i với QLHS  Tham gia quản l  việc th c hiện tác phong, nền nếp học tập của 

học sinh và thu tiền học ph  nộp về nhà trường theo đ ng kế hoạch  

Đ i với Đoàn TN  Tham gia quản l  việc th c hiện tác phong, nền nếp học tập của 

học sinh và đánh giá, tổng kết về công tác chủ nhiệm lớp  

5. Đ i với học sinh 

Có nguyện vọng học thêm phải làm đơn (theo mẫu) có chữ kí của phụ huynh gửi 

nhà trường, cam kết th c hiện t t quy định của nhà trường. 

Làm đơn xin miễn, giảm tiền học thêm (n u có). 

6. Đ i với  ế to n  thủ quỹ 

  ế toán, thủ qu  lập đ y đủ các loại hồ sơ quản l  DTHT theo đ ng quy định trình 

Sở GD&ĐT phê duyệt và th c hiện thu, chi theo đ ng kế hoạch  

Trên đây là kế hoạch dạy thêm, học thêm của trường THPT Thanh Hòa trong năm 

học 2022-2023  Các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc tri n khai th c hiện. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch s  01/KH-THPT ngày 01/9/2022 về dạy thêm, 

học thêm của trường THPT Thanh Hòa. 

        : 

- Sở GD&ĐT Bình Phước; 

- CB-GV-NV nhà trường; 

- CMHS và HS kh i 12; 

- Lưu  VT  

HIỆ  TRƯỞNG 

 

 

 

 

Tr  ng Th nh   nh 

 


