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QUYẾT ĐỊNH 

Gia hạn cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính 

khóa (lần thứ ba) đối với Công ty Cổ phần giáo dục ANM Việt Nam - Chi nhánh  Hưng Yên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

GDĐT ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa;  

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT Hưng Yên; 

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lại các 

phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT Hưng Yên; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị gia hạn cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa của Công ty Cổ phần Giáo dục ANM Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên 

và kết quả kiểm tra của Sở GDĐT Hưng Yên; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCCB, Sở GDĐT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa (lần thứ ba) đối với Công ty Cổ phần Giáo dục ANM Việt Nam - Chi 

nhánh Hưng Yên (Mã số: 0107458561-002; địa chỉ trụ sở: Xóm 01, thôn Đình Cao, xã Đình 

Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; giám đốc: Phùng Thị Thanh, chứng minh thư số: 

001178001696, cấp ngày: 26/6/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư);  

- Địa điểm hoạt động:  Trường THPT Quang Trung (thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); 

- Email: anmvietnam@gmail.com  Điện thoại: 0944.747.779 - 0961.987.855 

- Thời hạn hoạt động: 01 năm (12 tháng) kể từ ngày ký Quyết định này; trước 15 

ngày làm việc hết thời hạn hoạt động, Công ty gửi hồ sơ đề nghị gia hạn cấp phép hoạt 

động về Sở GDĐT Hưng Yên (nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động). 

Điều 2. Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục ANM Việt Nam - Chi nhánh Hưng 

Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/2/2014 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT, 

UBND tỉnh Hưng Yên, Sở GDĐT Hưng Yên về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống.   

Việc bổ sung hoặc thay đổi địa điểm, chương trình, đội ngũ, học phí, gia hạn thời 

gian hoạt động phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở GDĐT Hưng Yên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng TCCB, Trưởng phòng 

CTTT-GDCN thuộc Sở GDĐT; Trưởng Phòng GDĐT thành phố Hưng Yên; Giám đốc 

Công ty Cổ phần Giáo dục ANM Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên,  thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan thi hành Quyết định này.  

                                                          
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, Phòng TCCB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 
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