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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1589 /SGDĐT-GDTX

Gia Lai, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý liên kết đào tạo
và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cấp
chứng chỉ trên địa bàn của tỉnh

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Các Trung tâm ngoại ngữ tư thục, cơ sở Tư vấn du học;
- Các cơ sở đại học; trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số
3182/UBND-KGVX ngày 11/7/2016 về việc tăng cường quản lý các hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh; trong những năm qua, việc quản lí, chỉ đạo đối với
hoạt động liên kết đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ trên địa bàn
của tỉnh đã đi vào nền nếp , cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định, góp phần vào
việc đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng nâng cao dân trí và chất lượng của đội
ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc thực hiện các quy
định về liên kết đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình, kiểm tra cấp
chứng chỉ chưa được coi trọng; còn có những đơn vị tổ chức liên kết đào tạo không
đúng chức năng, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định hiện hành về liên kết
đào tạo, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự bảo đảm.
Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên địa
bàn theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện
nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Về liên kết đào tạo trình độ đại học (đối với tất cả các nhóm ngành) và
cao đẳng, trung cấp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị cần nghiên cứu và thực hiện đầy
đủ quy trình liên kết đào tạo theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1276/SGDĐTGDTX ngày 15/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn
liên kết đào tạo đại học; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên
trên địa bàn tỉnh.
Chú ý: Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
(GDNN-GDTX) cấp huyện không thuộc đối tượng được liên kết đào tạo trình độ
đại học.
2. Về đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
- Các trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTNNTH) công lập và tư thục (được
thành lập theo quyết định của tỉnh, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo), cần triển

khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTNNTH
(gọi tắt là Quy chế 21); tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động, đảm bảo tất cả các
trung tâm hoạt động theo đúng Quy chế 21 và các quy định của pháp luật; từng
bước nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao năng lực
sử dụng ngoại ngữ, tin học, đáp ứng nhu cầu người học trên địa bàn của tỉnh.
- Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng
khi hoạt động ngoài khuôn viên của trường phải được sự cho phép hoạt động
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Khoản 1, Điều 49, Nghị định
46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục).
Giám đốc các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, TTNNTH, cơ
sở tư vấn du học và các cơ sở giáo dục phổ thông không tùy tiện phối hợp liên
kết đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với các trung tâm
thuộc các trường đại học, cao đẳng khi chưa được sự đồng ý của Sở Giáo dục
và Đào tạo đồng thời chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước theo qui định của
pháp luật.
3. Về đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn.
- Đối với đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nghiệp
vụ quản lý giáo dục, chức danh nghề nghiệp, tiếng dân tộc, trước khi tổ chức
mở lớp phải báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định các điều kiện và
cho phép thực hiện theo qui định.
- Đối với đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ ngắn hạn khác, tùy
theo nhiệm vụ, chức năng được giao các đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cơ
quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền và quản lý chuyên môn theo qui định
hiện hành.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát các hoạt động liên quan tại đơn vị
mình và thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở LĐTB-XH tỉnh (để phối hợp);
- PA 03 Công an tỉnh (để phối hợp);
- UBND các huyện,TX,TP (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh (để biết);
- Lưu: VT, GDTX&GDCN.
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