
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2017

V/v tuyên truyền việc tổ chức học, thi
và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1525/UBND-KGVX ngày 24/02/2017 của UBND
tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ,
tin học cho giáo viên, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên
truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn
hiểu rõ các quy định hiện hành trong công tác triển khai thực hiện mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông; thẩm quyền, chức năng, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo
quy định tại: Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại
ngữ, tin học; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày
21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy
định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Xem nội dung
chi tiết các văn bản tại địa chỉ:

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2011-TT-
BGDDT-Quy-che-To-chuc-hoat-dong-trung-tam-ngoai-ngu-118338.aspx;

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cla
ss_id=1&mode=detail&document_id=186077.

- Đưa tin, bài phản ánh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng, cấp chứng chỉ, ngoại ngữ, tin học đối với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ,
tin học của các cơ quan chức năng tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở GDĐT (VB điện tử);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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