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CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

S ố : i f /Lj /Q LC L -Q LV B C C
V/v thấm định điều kiện tố chức
cấp chứng chỉ ngoại ngữ và
chứng chỉ ứng dụng CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyOíT tháng 12 năm 2019

Kính gửi:
- Giám đôc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đôc các đại học, hiệu trưởng các trường đại học,
tnrờng cao đăng sư phạm.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình về việc rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn
bằng, chứng chỉ, giẩy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; Công văn số
4873/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020,
Cục Quản lý chất lượng đề nghị giám đốc các sở GDĐT, giám đốc các đại học,
hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thực hiện một số nội
dung sau:
1. Đối với việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình
giáo dục thường xuyên
a) Chỉ đạo các trung tâm dừng kiếm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo
chưong trình giáo dục thường xuyên theo đúng quy định tại Thông tư số
20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT bãi
bỏ các quy định về kiếm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo
dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng, kiếm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục
thường xuyên (Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT);

b) Kiêm tra, giám sát các khóa đào tạo đã và đang tổ chức trước ngày 15
tháng 01 năm 2019 nhằm đảm bảo việc cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại
Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT. Báo cáo cụ thể số lượng học viên đã và
đang được bồi dưỡng, dự kiến cấp chứng chỉ về Bộ.
2. Đôi với việc sát hạch và cấp chúng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
a)
Tố chức kiếm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng việc tổ chức
sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch. Đặc biệt
lưu ý các điêu kiện về tính pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự, ngân hàng câu hỏi,
phần mềm thi trắc nghiệm, công tác tổ chức, quản lý thi, hồ sơ quản lý cấp phát
chứng chỉ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-

BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ GDĐT và Bộ Thông tin - Truyền
thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
(Thông tư liên tịch số 17);
b) Dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ các trung tâm không đảm bảo điều
kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 17; xử lý nghiêm các tố chức, cá nhân vi
phạm theo quy định của pháp luật;
c) Công bố công khai các trung tâm đủ điều kiện sát hạch, cấp chứng chỉ
ứng dụng CNTT trên trang thông tin điện tử của sở GDĐT, cơ sở giáo dục;
d) Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, thẩm định, rà soát công tác tố chức
kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT và lập
danh sách các trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo
(qua Cục Quản lý chất lượng theo Mau tại Phụ lục Công văn này) đế đăng công
khai trên cố n g thông tin điện tử của Bộ GDĐT.
Báo cáo đề nghị gửi theo địa chỉ: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, 35 Đại c ồ Việt, Hà Nội; file báo cáo và danh mục (lập trên Excel) gửi
vào địa chỉ thư điện tử: phongqlvbcc@ moet.gov.vn, trước ngày trước ngày
25 tháng 12 năm 2019. Nếu cần thêm thông tin đề nghị liên hệ số điện thoại:
024.3218.1438.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Lưu: VT, QLVBCC.

Mai Văn Trinh
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Phụ lục. Biểu mẫu báo cáo

(Kèm theo Công văn số d 5/ C1/QLCL- V B c c ngày

tháng .4.2-năm 2019 của Cục Quản ỉỷ chất lượng)

TÊN ĐƠN VỊ

DANH SÁCH
Các trung tâm to chức kiếm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chửng chỉ ƯDCNTT

(Kèm theo Báo cảo s ổ ........... ngày tháng năm 2019 c ủ a ...... )

STT
(1)

Tên trung tâm

Đơn vị chủ quản

(2)

(3)

Địa chỉ, điện
thoại

(4)
SỐ 2, Đường A,
Trung tâm ngoại Công ty Cố phần
Phường B, Quận
1 ngữ tin học
đầu tư Giáo dục
c , Thành phố D:
DEF
ABC
ĐT: Oxxxxxx
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Trung tâm
CNTT XYZ

Số ượng chứng chỉ đã câp năm 2019
Văn bản cho
rình trạng
phép/công
Ngoại
Ngoại
Ngoại
CNTT
CNTT
hoạt động
ngữ A
ngữ B ngữ c
nhận/đình chỉ
cơ bản nâng cao
(10)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)

200

300

100

30
50

40
30

10
20

50

70

Ghi chú
(12)

370/SGDDTĐang hoạt
GDTX ngày Tiếng Anh
động
17/01/2017
Tiếng Hàn
TIeng"...
Tạm đình
chỉ

Cộng
Ghi chú:
Cột 3: Ghi tên đon vị chủ quản của trung tâm
Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của trung tâm
Các cột 5, 6, 7: Ghi rõ số liệu chứng chí của từng loại ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh
Cột 10: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chi/đang xem xét công nhận đủ điều kiện
Cột 11: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ
Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa

