
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN                     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Số:        /QĐ-SGDĐT   Ninh Thuận, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ LET’S TALK hoạt động giáo dục 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận; 

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

định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017;  

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 924/QĐ-SGDĐT ngày 16/10/2019 của Giám đốc Sở 

GDĐT về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Let’s Talk;  

Xét Tờ trình số 02/TTr-TTNNLT ngày 13/6/2022 của bà Trần Thị Trúc Uyên 

- Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Let’s Talk về việc gia hạn giấy phép hoạt động 

giáo dục; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ dạy và học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Ninh Thuận, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Trung tâm ngoại ngữ Let’s Talk được đào tạo, bồi dưỡng 

tiếng Anh theo chương trình giáo dục thường xuyên và theo quy định của pháp luật 

với những nội dung sau: 

1. Tên Trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ Let’s Talk 

Điện thoại: 0259.3502524   

Email: letstalk.EC@gmail.com 

2. Giám đốc Trung tâm 

Bà: Trần Thị Trúc Uyên, Ngày sinh: 10/5/1990, Quốc tịch: Việt Nam 

Số CMND: 264339884, Cấp ngày: 13/7/2006, Nơi cấp: Công an tỉnh 

Ninh Thuận 

Hộ khẩu thường trú: Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận. 

Chỗ ở hiện nay: Số 36 đường Võ Thị Sáu, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận. 
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(Theo Quyết định số 953/QĐ-SGDĐT ngày 25/10/2019 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại 

ngữ Let’s Talk). 

3. Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng 

Số nhà 260/1 đường Yên Ninh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận. 

4. Nội dung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học: Thiếu nhi - Step 1 

(giáo trình giảng dạy Everybody Up Starter), Thiếu nhi - Step 2 (giáo trình giảng 

dạy Everybody Up 1), Thiếu nhi - Step 3 (giáo trình giảng dạy Everybody Up 2), 

Thiếu nhi - Step 4 (giáo trình giảng dạy Everybody Up 3), Thiếu nhi - Step 5 (giáo 

trình giảng dạy Everybody Up 4); Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh 

Trung học cơ sở: Thiếu nhi - Step 6 (giáo trình giảng dạy Everybody Up 5), Thiếu 

nhi - Step 7 (giáo trình giảng dạy Everybody Up 6), Giao tiếp cơ bản - Level 1, 2 

(giáo trình giảng dạy New English File - Elementary); Chương trình tiếng Anh 

dành cho học sinh Trung học phổ thông: Giao tiếp cơ bản - Level 3, 4 (giáo trình 

giảng dạy New English File - Pre-Intermediate), Giao tiếp nâng cao - Level 1, 2 

(giáo trình giảng dạy New English File - Intermediate). 

 Điều 2. Trung tâm ngoại ngữ Let’s Talk có trách nhiệm thực hiện nghiêm 

túc 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; các quy 

định về quản lý giáo dục và đào tạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GDĐT Ninh 

Thuận; tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung, chương trình đã đăng 

ký; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) với Sở GDĐT Ninh Thuận và 

các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, giám sát, thanh 

kiểm tra, đánh giá toàn diện hoạt động hàng năm của Sở GDĐT Ninh Thuận và sự 

thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý các cấp theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay cho 

Quyết định số 1054/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2019 của Giám đốc Sở GDĐT Ninh 

Thuận về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Let’s Talk hoạt động giáo dục. 

Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng Sở GDĐT và Giám đốc Trung 

tâm ngoại ngữ Let’s Talk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC 

- Như điều 3;                                                                          
- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- UBND tp. PR-TC, p. Mỹ Đông;  

- Phòng GDĐT tp. PR-TC;                                     
- Lãnh đạo Sở;                                                           
- Các phòng chức năng Sở;                                             
- Website Sở GDĐT Ninh Thuận;                                     
- Lưu: VT, NVDH. VT     

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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