
 

UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-TCCB Ninh Bình, ngày       tháng 11 năm 2020 

V/v cho phép Trung tâm GDTX, Tin học  

và Ngoại ngữ tỉnh phối hợp triển khai việc 

bồi dưỡng và khảo thí tiếng Anh trình độ 

A2, B1 theo Khung năng lực Châu Âu  

 

     

 
              

Kính gửi: Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ. 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm GDTX; Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, 

Xét Tờ trình số 16/TTr-GDTXT,TH&NN ngày 04/11/2020 của Trung tâm 

GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh về việc đề nghị cho phép phối hợp với Công 

ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam trong việc triển khai bồi 

dưỡng và khảo thí tiếng Anh trình độ A2, B1 theo khung năng lực Châu Âu 

(CEFR). 

Sở GD&ĐT đồng ý về chủ trương cho phép Trung tâm GDTX, Tin học 

và Ngoại ngữ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo 

dục Việt Nam trong việc triển khai bồi dưỡng và khảo thí tiếng Anh trình độ A2, 

B1 theo khung năng lực Châu Âu cho cán bộ, công chức, viên chức và người 

học có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Yêu cầu Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh phối hợp với Công 

ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam tổ chức các nội dung 

trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức, thực hiện chế 

độ báo cáo thường xuyên về Sở GD&ĐT (qua Phòng TCCB) theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TCCB.VN.                                                                  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Kiểm 
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