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Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 
- Trường Trung học phổ thông; 
- Trung tâm ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, Hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 
 

Căn cứ: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư 

số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ 

chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 

26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT 

ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người 

khuyết tật; Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và 

thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế 

phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hải Phòng… Cùng với các văn bản 

khác, theo đó: Cơ sở Giáo dục thường xuyên bao gồm: 1/Trung tâm GDTX cấp tỉnh; 

2/Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; 3/Trung tâm học tập cộng đồng; 4/Trung tâm 

khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (gồm: Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm 

ngoại ngữ, tin học; Trung tâm tin học; Trung hoạt động giáo dục kỹ năng sống; Trung tâm 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, gồm: +/Trung tâm bồi dưỡng kiến thức; +/Trung 

tâm STEM; +/Trung tâm dạy nhạc; +/Trung tâm dạy họa; +/Trung tâm toán tư duy; 

+/Trung tâm IQ ...) sau đây gọi tắt là Trung tâm. Theo quy định, các trung tâm được liệt kê 

ở Mục 4 phải được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra các điều kiện theo quy định, 

nếu đủ các điều kiện theo quy định thì Sở GDĐT quyết định cho phép thành lập (theo thẩm 

quyền)  và cho phép hoạt động. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn Trung tâm do tổ chức kinh tế, 

cá nhân thành lập nhưng đang hoạt động chưa được Sở GDĐT cho phép thành lập và cho 

phép hoạt động theo quy định. Sở GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn về tổ chức 

và hoạt động đối với các Trung tâm, Sở GDĐT đề nghị các Trung tâm căn cứ hướng dẫn 



 

 

2 

 

để tổ chức, hoạt động theo đúng các văn bản của Chính phủ, Bộ/ngành, UBND thành phố, 

Sở GDĐT và UBND quận, huyện; Phòng GDĐT quận, huyện và các cấp quản lý trên địa 

bàn. Các Trung tâm tự chủ về tổ chức và hoạt động và chịu trách nhiệm trước Pháp luật 

theo quy định. Các Trung tâm có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định. Ngày 4/4/2022, 

Sở GDĐT đã ban hành thông báo 133/TB-SGDĐT về việc dừng thẩm định điều kiện liên 

kết đối với các Trung tâm. Khi các Trung tâm liên kết cần thực hiện theo quy định tại các 

Thông tư hướng dẫn, theo đó Trung tâm và các đơn vị giáo dục có liên kết phải có hợp 

đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo 

viên, huấn luyện viên, hình thức dạy học, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau 

khi ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GDĐT; đặc biệt phải 

thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn có liên quan của các cấp quản lý. Từ 

01/4/2022, Sở GDĐT không ký xác nhận danh sách giáo viên tham gia liên kết, Trung tâm 

và nhà trường chịu trách nhiệm về giáo viên dạy liên kết (theo các yêu cầu đã được quy 

định của Bộ GDĐT). Sở GDĐT yêu cầu các Trung tâm tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ 

theo Công văn số 2697/SGDĐT-TCCB ngày 26/8/2022 của Sở GDĐT và nghiêm túc thực 

hiện tuyển sinh, hoạt động đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá (đặc biệt, các Trung tâm có 

hoạt động liên kết tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (thực hiện 

nghiêm theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022))… theo quy định. Các 

hoạt động khác có liên quan của Trung tâm (vấn đề thuế, bảo hiểm đối với giáo viên,… và 

các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp…) đề nghị Trung tâm thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành. Sở GDĐT yêu cầu các Trung tâm thực hiện đúng trách 

nhiệm và quyền hạn đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn và nghiêm túc chấp 

hành chỉ đạo của các cấp quản lý trên địa bàn. Các hoạt động khác của doanh nghiệp làm 

ảnh hưởng đến Trung tâm, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.   

Đặc biệt, Sở GDĐT nghiêm cấm giáo viên đang công tác trong các trường học 

tổ chức dạy thêm, học thêm học sinh của mình ở các Trung tâm (đặc biệt, ở các 

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức) không đúng quy định của ngành. Sở GDĐT yêu cầu 

các Trung tâm thực hiện đầy đủ quy trình: từ việc đăng ký (học viên tự nguyện đăng ký), 

tiếp nhận, sắp xếp lớp, bố trí giáo viên giảng dạy, huấn luyện, quản lý học viên… và đặc 

biệt lưu ý việc ký hợp đồng giữa Trung tâm với giáo viên theo đúng các quy định hiện 

hành.  

Để thuận tiện cho việc quản lý các Trung tâm trên địa bàn, hàng tháng, Sở GDĐT công 

khai danh sách các Trung tâm để UBND quận huyện; Phòng GDĐT quận, huyện và các cơ quan 

quản lý biết để có biện pháp phối hợp quản lý theo thẩm quyền. Sở GDĐT kính đề nghị UBND 

quận, huyện chỉ đạo Phòng GDĐT tăng cường công tác quản lý các Trung tâm và các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn (theo thẩm quyền) và xử lý nghiêm các đơn vị thực hiện không đúng quy định.  

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các Phòng Sở: GDMN, GDTH, GDTrH; 

- Thanh tra Sở;  

- Phòng TCCB;                                                                                         

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Đỗ Thị Hòa 
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