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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021 
 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
_________ 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và 

Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

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

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

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 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 28 tháng 8 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và tên Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Các loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học 

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân, bao gồm: 

1. Trung tâm công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện 

hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng. 

2. Trung tâm tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư 

thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.”.
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau: 

Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng; 

Trung tâm tin học + Tên riêng; 

Trung tâm ngoại ngữ-tin học + Tên riêng; 

a) Tên của trung tâm không được trùng với tên của trung tâm đã được 

thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, 

văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 

b) Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên 

giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông 

dụng khác) với nội dung tương đương.”. 

3. Bổ sung khoản 4 Điều 4: 

“4. Cơ sở đào tạo của trung tâm (sau đây gọi là cơ sở) được đơn vị có thẩm 

quyền thành lập cho phép hoạt động trên cơ sở đề xuất của trung tâm, không có 

tư cách pháp nhân, được thành lập ở trong cùng tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ 

sở chính của trung tâm. 

a) Cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ sở theo quy chế tổ chức và hoạt 

động của trung tâm; do giám đốc trung tâm/thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp 

điều hành theo quy định của pháp luật. 

b) Trung tâm có một hoặc nhiều cơ sở được phép hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

c) Tên cơ sở của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc: 

Trung tâm ngoại ngữ + tên riêng + cơ sở hoặc số thứ tự của cơ sở 

Trung tâm tin học + tên riêng + cơ sở hoặc số thứ tự của cơ sở 

Trung tâm ngoại ngữ-tin học + tên riêng + cơ sở hoặc số thứ tự của cơ sở 

Tên cơ sở không được trùng với tên cơ sở đã thành lập trước đó. Tên cơ 

sở được ghi trên biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.". 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 18 như sau: 

“1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ 

giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, 

giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người nước ngoài. 

5. Giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ mà ngoại ngữ đó là ngôn 

ngữ thứ nhất của giáo viên (ngôn ngữ thứ nhất là tiếng mẹ đẻ mà một người sinh 

ra đã học nói với cha, mẹ của mình thay vì phải học ở trường, lớp rồi mới biết 

nói hoặc sử dụng nó) đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt tiêu chuẩn sau: Có 

bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp.  

6. Giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ mà ngoại ngữ đó không 

phải là ngôn ngữ thứ nhất của giáo viên, đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngôn ngữ phù hợp trở lên;  

b) Có bằng cao đẳng ngôn ngữ phù hợp trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy 
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ngôn ngữ phù hợp; 

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên 

theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và 

chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 30 như sau: 

“Có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Sáu tháng một lần (chậm nhất vào ngày 20 tháng 6) và hằng năm 

(chậm nhất vào ngày 20 tháng 12) báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp kết 

quả hoạt động của trung tâm. Nếu có thay đổi hoặc bổ sung thêm nội dung hoạt 

động, trung tâm phải báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm 

quyền cấp phép trước khi thực hiện.”. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng   năm 2021 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban quốc gia đổi mới GDĐT; 

- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo trung ương; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 

 


