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Liên Chiểu, ngày 17 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
vi c tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến vi c
cấp giấy phép dạy thêm học thêm
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, HĐND và
UBND thành phố Đà Nẵng có phiếu chuyển số 1371/PC-VP về việc triển khai thực
hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 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 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
Nội dung các Điều được công bố hết hiệu lực nói trên liên quan đến việc cấp
giấy phép dạy thêm, học thêm.
Trong thời gian chờ UBND thành phố điều chỉnh Quy định về quản lí dạy
thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu thông
báo tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép
dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Quận.
UBND quận Liên Chiểu thông báo để các đơn vi, cơ quan, các tổ chức, cá
nhân có liên quan được biết./.
Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận;
- Phòng Nội vụ quận;
- UBND các phường thuộc quận;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Các đơn vị, trường học thuộc quận;
- Website ngành giáo dục;
- Lưu: VT, PGDĐT.
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