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1. Ni dung van bàn: (15314)
- CIiÜ tjch UBND quçin:
V/v Thông tu 20/2019/TT-BGDDT ngày
26/11/2019
,
2. Don v gin van ban:
- Van phông UBND Thành phô
- So: 1 1734/VP-KGVX ngày 12/03/20 19
3. Van phbng d xuik
- Phó G/iü tjch UBND qun:
- KInh trInh Chü tjch, PCT Thai dê báo cáo và
-KInhdnghjgiao phông GDDT tharn muu
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Ha N2i, ngày 03 tháng 121nám 2019
UBND QUAN HOANG MA

CONG VAN DEN
KInhgtri: S&GiáodiicvàDâotao
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Uy ban nhàn dan Thành ph nhn duçic Thông tix s 20/2019/TF-BGDDT
ngây 26/11/20 19 cüa B Giáo dic và Dào to v vic bãi bô các quy djnh v kim
tra và cp chirng chi ngoi ngU theo chucing trInh giáo dic thuing xuyên ti
Quy& djnh s 30/2008/QD-BGDDT ngày 06/6/2008 cüa B) Trtthng Bô Giáo
djc và Dào to ban hành Quy dnh v t chüc dào tao, bi duöng, kim tra và c&p
chirng chi ngoi ngü, tin h9c theo chtnmg trInh giáo dic thtrông xuyén.(ván b4n
kern theo).
V vic nay, Phó Chii tjch Uy ban nhân dan Thành ph Ngô Van Qucó
kin chi dao nhu sau:
Giao S& Giáo diic và Dào to chü tn, phi hcip các dan vj lien quan thirc
hin theo quy djnh.
Van phàng UBND Thành ph thông báo kik chi do cüa Phó Chü tch
UBND Thânh ph d dan vj bMt, thc hién./.j.

Noi nhân:
-Nhirtrên;
- Chü tch UBND Thành ph6;
- Phó Chü tjch Ngô VAn Quy;
- Sà Ni vii;
- UBND các qun, huyn, thi xA;
-CVP, PCVP Dng Huong Giang;
- Các phông: KGVX, NCJ'KBT;
- Liru: VT, KGVXchi,J
9743
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Bãi bö các quy djnh
'
xuyên ti Quyt d!nh s 30120081Q0-BGDDT
chiro'ng trin
ng 6 nAm 2008 cüa B trirô'ng B Giáo dyc và Dào to ban hành
)
y-d1nh v t chfrc dào t3o, bi dir&ng, kim tra và cp chfrng chi
ng 3i ngfr, tin hçc theo chu'o'ng trinh giáo diic thithng xuyên
Cán i Lut Ban hành van bàn quy phqm pháp 1uçt ngày 22 tháng 6
nnr2l:
C'án cz' Nghj djnh s 34/2O16/ND-P ngày 14 thánE 5 nám 2016 cza
ChInh pM quy 1jnh chi tilt m5t s diu và bin pháp thi hành Luat ban hank
van ban quyphmpháp luit,
Cin cz Nghj djnh s 69/2017/ND-CP ngày 25 tháng 5 näm 2017 cza
ChInhphi quy djnh chzc náng, nhim vy, quyn hçzn và ccl ccu td cht-c cza Bô
Gico duc và Dào too;
Theo d nghj cza Cyc lrthng Cuc Quán 1) ch& lwpng;
Bç3 trwóng Bô Giáo dyc và Dào tgo ban hank Thông tw bäi bd các quy
dinh v kim tra và cAp cht-ng chi ngoqi ngI theo chwoig trInh giáo dyc thwàng
xuyen tai Quylt dinh so 30/2008/QD-BGDDTngày.06 thang 6 nàm 2008 cza Bç5
srwbng Bó Giáo dyc và Dào tço ban hành Quy dinh v tc chic dào tao, bi
dtr&ng, kim tra va c4p chzng chi ngozi ngü, tin hQc theo chwong trInh giáo duc
thzt&ng xuyên.
Diu I. Bài bô các quy djnh v kim.tra và cp chimg chi ngoai ngt theo
chixcrng trInh giáo dic thuing xuyên tai Quyt dinh s 30/2008/QD-BGDDT
ngày 06 tháng 6 nãm 2008 cüa B tnr&ng B Giáo dic và Dào tao ban hành QUy
dinh v ti chic dào tao, bM dung, kim tra và c&p chüng chi ngoi ngi, tin h9c
theo chuing trinh giáo d 1ic thithng xuyen.
Biu 2. Thông tr nay co hiu1irc thi hành k tirngày 15 tháng 01 nm 2020.
Các chirng chi ngoai ngtt d c&p theo quy cljnh t.i Quyk dinh s
30/2008/QD-BGDDT ngày 06 tháng 6 nàm 2008 cüa B truông B Giáo diic và
Dào tao ban hành Quy dinh v t chirc dào tao, bi dung, ki&m tra và cap
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chfrng chi ngoi ng, tin .hçc theo chiwng trInh giao diio thuing xuyên có giá frj
sfr d1ng.
Di vâi các khóa dào tao, kim tra vâ c&p chüng chi ngo3i ng tlieo
chucing trInh giáo diic thi.rng xuyen dang trin khai thc hin'triràc ngày Thong
tr nay cO hiu 1irc thi hành thI tip tc th%rc hin vic dào tao, kMm. tra và cp
chüng. chi cho dn khi kt thic.
Diu 3. Chánh Vn phông, Cic trithng Ctic Quãn I ch.t lizcmg, Thii
tnrrng các dan. v có lien quan thuc B Gio dc1 và )ào tao; chü tjh ày.ban
nhân dii các tinh, thành ph trir thuc Trung iwng; giám d& di hpc, h9c
vin; hiGu trir&ng tnrông di hçc; hiu tnthng tnthng eao dng str phni; hiu
truông trtr&ng trung cp six phm; giáin dc sà giáb dic vã dâo tao; thu tnthng
các co quan, don vj có lien quail chju trách nhim thi hành Thông tix nay.!.
Noinh1n:.
- Vn phOng Tning trong Bang;
- Ban Tuyn giáo Trung irong;
• Vn phông Qu& i;
UBVHGDTNTh&NB cOa Qu& hi;
- Vn phàng Chinh phti;
- Các b
- Vin Kiêm sáti tot eao;
- Kiem toán nhi rnrOc;
- Uy ban Trung ung Mt trn TO qu Vit Narn
- Cor quan Trung tro'ng .ctia cá doàn th;
- Civic kim Ira van bàn QPPL(B Tirpháp);
- BO trirrng (46 b/c);
-NhLrDiM3;
- Cong ban;
- C&ig TIDT B GDDT;
- Liru; VT, Vt PC, Cio QLCL.
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