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:

805 /SGDĐT-GDTX

Gia Lai, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông
tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của
Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT và
dự thảo Thông tư kèm theo Chương
trình GDTX về tiếng Anh thực hành

nh gửi:
- Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai;
- Trung tâm Ngoại ngữ, tin học tỉnh;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các trung tâm ngoại ngữ tư thục.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1651/BGDĐT-GDTX
ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc lấy ý
kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức
và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số
21/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 và Thông tư kèm theo Chương
trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị
nghiên cứu, góp ý dự thảo (có dự thảo của 02 Thông tư đính kèm theo Công văn
này).
Văn bản góp ý gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên-Giáo
dục chuyên nghiệp), địa chỉ: số 56 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai bản mềm gửi qua địa chỉ mail phonggdtx.gialai@gmail.com thời
gian chậm nhất vào ngày 06/5/2021.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTX-GDCN.
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