
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

       

Số:         /TT - BGDĐT 
DỰ THẢO 
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                  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021 

THÔNG TƯ 

Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành  

 

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; 

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định Chương trình Giáo dục thường xuyên về 

tiếng Anh thực hành; 

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

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình 

Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Giáo dục thường xuyên về 

tiếng Anh thực hành. 

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

Thông tư này thay thế Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Chương trình Giáo dục thường xuyên về 

tiếng Anh thực hành. 

     Điều 3. Các ông (bà) 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, Giám đốc các sở giáo 

dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm 

ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Hội đồng Quốc gia giáo dục; 

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, 

UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp); 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Công báo; 

- Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX. 
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