
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở giáo dục và đào tạo; 

- Các đại học, học viện, trường đại học. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường 

đại học báo cáo những nội dung liên quan đến hoạt động thi, liên kết thi chứng 

chỉ ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp tại cơ sở giáo dục và trên địa 

bàn do địa phương quản lý theo mẫu tại Phụ lục của Công văn này.  

Báo cáo gửi theo địa chỉ: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; file báo cáo gửi vào địa chỉ 

thư điện tử: phongqlvbcc@moet.gov.vn, trước ngày 15 tháng 12 năm 2020. 

Nếu cần thêm thông tin liên hệ số điện thoại: 024.3218.1438.  

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (để b/c); 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG  

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 

 

 

 

Mai Văn Trinh 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:          /BGDĐT-QLCL 

V/v báo cáo hoạt động tổ chức 

thi chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, 

tổ chức nước ngoài cấp 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2020 
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