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  Kính gửi: Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học  

trên địa bàn thành phố. 

 
Thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ 

quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học và trao đổi học thuật; Công văn số 3768/BGDĐT-HTQT ngày 

10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tư vấn du 

học, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học (TVDH) trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH trên địa bàn thành phố thực hiện 

các quy định tại Điều 15 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP về quyền và trách nhiệm 

của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 

 2. Tuyên truyền, phổ biến đến du học sinh trước khi đi du học về quyền và 

trách nhiệm của du học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài quy định tại 

Điều 14 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP. 

3. Triển khai thông suốt Hệ thống phần mềm Quản lý các tổ chức tư vấn 

du học tại địa chỉ htttp:tuvanduhoc.icd.edu.vn/, cụ thể:  

- Yêu cầu các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH định kỳ cập nhật thông 

tin về du học sinh Việt Nam và báo cáo hoạt động TVDH theo mẫu tại Nghị định 

số 86/2021/NĐ-CP. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH trên hệ thống; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 28 

Nghị định số 86/2021/NĐ-CP. 

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong 

việc kiểm tra các hoạt động trên địa bàn; rà soát xin gia hạn và đề nghị xin gia 

hạn đúng thời gian quy định. Đối với những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận 

của Sở GD&ĐT, trong quá trình 5 năm hoạt động đơn vị không báo cáo về Sở 

GD&ĐT, Sở sẽ thành lập hội đồng thu hồi Giấy chứng nhận và xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật (nếu có) theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc thay đổi thông tin, đề 

nghị liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Văn phòng Sở hoặc đồng chí Trần 

Tiến Chinh – Chánh Văn phòng Sở, di động 0914.463.645, địa chỉ email: 

trantienchinh@haiphong.edu.vn .  

mailto:trantienchinh@haiphong.edu.vn
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Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các tổ chức kinh doanh 

dịch vụ TVDH trên địa bàn thành phố  nghiêm túc triển khai thực hiện.  
        

 

Nơi nhận: 

- Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ GD&ĐT; 

- Như kính gửi; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT.                           

         KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

                            

 
             

                    Phạm Quốc Hiệu 
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