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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Chi nhánh II - Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn 

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 Giáo dục và Đào tạo 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 24/08/2018 của Bộ trưởng Bộ 

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

Căn cứ Biên bản kiểm tra, thẩm định các điều kiện thành lập Chi nhánh II - 

Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 583/QĐ-

SGDĐT ngày 19/9/2022 của Giám đốc Sở GDĐT Ninh Thuận về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra các điều kiện thành lập Chi nhánh II - Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ dạy và học, Sở GDĐT Ninh Thuận, 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Điều 1. Cho phép thành lập Chi nhánh II - Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn 

đặt tại căn A1-103, tòa A1, chung cư Hacom Galacity, khu K1, đường Trần Nhân 

Tông, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

   Chi nhánh II - Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn là cơ sở giáo dục thường 

xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc loại hình tư thục, chịu sự quản lý trực 

tiếp của Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn và Sở Giáo dục và Đào tạo.  

        Điều 2. Chi nhánh II - Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn hoạt động theo Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông 

tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

các văn bản khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành. 

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

  Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám 

đốc Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn 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. Thanh Sơn; 

- Sở LĐTBXH; 

- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                  
- Các phòng chức năng Sở; 

- Website Sở GDĐT Ninh Thuận;  

- Lưu: VT, NVDH. VT   
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