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THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học 

  

 

 Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 

2020-2021; Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung 

tâm ngoại ngữ, tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra hoạt động một 

số trung tâm ngoại ngữ, tin học; Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng 

Đoàn kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kiểm tra như sau: 
 

 1. Đối với Trung tâm Anh ngữ Sunkids Gold Việt Nam trực thuộc 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunkids Gold Việt Nam (Địa chỉ: Số 

171, Thủy Nguyên, Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, thị trấn Văn 

Giang, huyện Văn Giang)  

 1.1. Ưu điểm:  

Trung tâm có cơ sở vật chất tốt, đảm bảo điều kiện dạy học ngoại ngữ 

theo quy định; đội ngũ giáo viên giảng dạy của Trung tâm đảm bảo quy định về 

trình độ, bằng cấp để giảng dạy ngoại ngữ; có tài liệu và phần mềm dạy học 

phục vụ cho học viên và giáo viên; Trung tâm có thực hiện kiểm tra năng lực 

đầu vào của học viên để phân loại trình độ và theo dõi trong quá trình dạy học. 

 1.2. Hạn chế, tồn tại: 

 Tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm còn thiếu một số minh chứng cho công 

tác quản lý hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh như: Sổ theo dõi 

Chương trình dạy học (Sổ đầu bài), Sổ theo dõi tiến bộ của học viên, ..; Thời 

khóa biểu của Trung tâm chưa được dán trên Bảng thông báo; Công tác quản lý 

hoạt động của Giám đốc Trung tâm chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên giám sát, 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. 

 2.  Đối với Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu Văn Giang trực 

thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp giáo dục Hưng Yên (Địa chỉ: Tầng 4 và 6 

số nhà 118, phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang). 

 2.1. Ưu điểm: 

 Trung tâm có cơ sở vật chất tốt, phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo 

điều kiện dạy học ngoại ngữ theo quy định; đội ngũ giáo viên giảng dạy của 

Trung tâm đảm bảo quy định về trình độ, bằng cấp để giảng dạy ngoại ngữ; Có 

ứng dụng CNTT trong công tác dạy học và kiểm tra đánh giá; Trung tâm có thực 

hiện kiểm tra năng lực đầu vào của học viên để sắp xếp lớp phù hợp năng lực 

của học viên. 
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1.2. Hạn chế, tồn tại: 

 Trung tâm có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hoạt động dạy học, 

tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra chưa có đầy đủ hồ sơ minh chứng (bản cứng) 

như  Sổ theo dõi chương trình dạy học (Sổ đầu bài), Sổ theo dõi tiến bộ của học 

viên. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Trung tâm chỉ có tác 

dụng trong việc quản lý về sỹ số lớp học, chưa lưu lại được minh chứng và việc 

quản lý hoạt động theo tuần, theo tháng, theo khóa học của học viên, đồng thời 

việc trích xuất để in minh chứng từ phần mềm ứng dụng CNTT còn gặp khó 

khăn vì vậy chưa đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý. 

 3. Đối với Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Ecolink Khoái Châu trực 

thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Sức sống Việt (Địa chỉ: 

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) 

 3.1. Ưu điểm 

 Trung tâm có cơ sở vật chất tốt, phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo tốt 

cho việc dạy học ngoại ngữ cho các đối tượng người học; Thực hiện giảng dạy 

theo đúng Chương trình, tài liệu đã báo cáo Sở GDĐT; Có đủ hồ sơ, minh chứng 

trong công tác quản lý hoạt động dạy học, thường xuyên theo dõi sát sao sự tiến 

bộ của học viên, giữ mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học viên; Giáo viên 

người nước ngoài giảng dạy của Trung tâm đảm bảo quy định về trình độ, bằng 

cấp, giấy phép lao động,... đủ điều kiện để giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam 

theo quy định.Trung tâm có thực hiện kiểm tra năng lực đầu vào của học viên để 

sắp xếp lớp phù hợp năng lực của học viên; Giám đốc Trung tâm có nhiều biện 

pháp, hình thức sáng tạo trong hoạt động dạy học nhằm phát huy năng lực ngoại 

ngữ và niềm đam mê của học viên học tại Trung tâm. 

 3.2. Hạn chế, tồn tại 

 Do giáo viên ít, nên lịch dạy học của giáo viên người nước ngoài của 

Trung tâm còn chưa được khoa học. Một số nội dung Sổ ghi đầu bài còn chưa 

được cập nhật kịp thời. 

 4. Đối với Trung tâm Ngoại ngữ Hằng Phương trực thuộc Công ty 

TNHH Giáo dục Hằng Phương (Địa chỉ: Thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành 

phố Hưng Yên) 

 4.1. Ưu điểm 

Trung tâm có cơ sở vật chất tốt, phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo tốt 

cho việc dạy học ngoại ngữ theo quy định; Thực hiện giảng dạy theo đúng 

Chương trình, tài liệu đã báo cáo Sở GDĐT; Có đủ hồ sơ, minh chứng trong 

công tác quản lý hoạt động dạy học; Giáo viên giảng dạy của Trung tâm đảm 

bảo quy định về trình độ, bằng cấp theo quy định; giáo viên tích cực đổi mới 

phương pháp dạy học, học viên hào hứng tham gia học tập.Trung tâm có thực 

hiện kiểm tra năng lực đầu vào của học viên để sắp xếp lớp phù hợp năng lực 

của học viên. 
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 4.2. Hạn chế, tồn tại 

 Công tác quản lý học viên của Trung tâm còn gặp khó khăn do nhân viên 

của Trung tâm còn ít; Công tác quản lý hồ sơ hoạt động dạy học cần tiếp tục 

được đổi mới và khoa học hơn nữa. 

 5. Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu thực hiện một số 

nội dung sau: 
 

- Đối với các Trung tâm được kiểm tra nêu trên:  

Giám đốc Trung tâm phải khẩn trương có biện pháp khắc phục kịp thời 

những tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; yêu cầu Giám đốc Trung tâm 

Anh ngữ Sunkids Gold Việt Nam rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, lưu 

trữ, hồ sơ minh chứng và có các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đảm bảo 

theo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ 

Quốc tế Ocean Edu Văn Giang khắc phục những hạn chế của việc ứng dụng 

CNTT để công tác quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học khác: 

Giám đốc trung tâm cần nghiên cứu kỹ các văn bản và hướng dẫn hiện 

hành của các cấp có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động của trung tâm thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật (lưu ý 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 trung tâm ngoại ngữ, tin học). Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hoạt 

động dạy học, tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ đối với toàn bộ các hoạt 

động của trung tâm theo quy định; đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, 

kiểm tra đánh giá, đảm bảo chất lượng đầu ra theo cam kết; đặc biệt lưu ý công 

tác quản lý giáo viên người nước ngoài phải đảm bảo đủ giấy tờ, hồ sơ hợp lệ để 

được giảng dạy ở Hưng Yên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các 

cấp có thẩm quyền; thường xuyên và định kì báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng 

GDTrH-GDTX hoặc ông Lương Anh Đức- ĐT: 0912115615) tình hình hoạt 

động và những khó khăn, vướng mắc, những thay đổi, phát sinh trong quá trình 

hoạt động để được hướng dẫn giải quyết. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các trung tâm ngoại ngữ, 

tin học, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết được để thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:  

- Các trung tâm NN, TH; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP; 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, Phòng GDTrH-GDTX. 

                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 
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