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QUYẾT ĐỊNH 

Cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh 

đối với Trung tâm ngoại ngữ Peak 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên quy 

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

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh đối với Trung 

tâm ngoại ngữ Peak của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phong Đỉnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh đối với Trung tâm ngoại 

ngữ Peak trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phong Đỉnh như sau:                                  

 - Địa điểm: Tầng 05, tòa nhà New Star, số 479 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; 

   - Email: trungtamngoaingupeak@gmail.com; Điện thoại: 0829891919; 

   - Thời hạn: 01 năm (12 tháng) kể từ ngày ký Quyết định này; trước khi hết thời hạn 

15 ngày làm việc, Trung tâm gửi hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian hoạt động về Sở GDĐT 

Hưng Yên nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động. 

 

Điều 2. Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Peak có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng 

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học và các quy định về quản lý giáo 

dục và đào tạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở GDĐT Hưng Yên và các cơ quan 

có thẩm quyền; tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo chương trình, nội dung đã đăng ký; các hoạt 

động khác có liên quan của Trung tâm thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành.  

Việc sử dụng giáo viên là người nước ngoài phải theo quy định và hướng dẫn của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên và các cơ quan có thẩm quyền.  

Việc thay đổi địa điểm, chương trình, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, 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 

GDTrH-GDTX thuộc Sở GDĐT; Trưởng Phòng GDĐT Thành phố Hưng Yên; Giám đốc 

Trung tâm ngoại ngữ Peak, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Phong Đỉnh; thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.  

                               
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, Phòng TCCB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 



 


		2022-01-10T16:50:14+0700


		2022-01-10T17:08:29+0700
	Đỗ Tiến Hùng


		2022-01-11T08:20:36+0700




