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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT  

Với xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ trên quy mô toàn thế giới, dẫn đến nhu 

cầu sử dụng ngoại ngữ và tin học để trao đổi, giao tiếp, chuyển giao công nghệ, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác kinh tế, học viện hàn lâm, giao lưu văn hóa nghệ 

thuật, xử lý công việc bằng các phần mềm nhằm tự động hóa (vừa hiệu quả, vừa 

tiết kiệm nhân lực)... giữa các quốc gia, dân tộc, tổ chức, cá nhân ở mọi nơi, mọi 

lúc, mọi lĩnh vực. Có thể nói rằng ngoại ngữ đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Anh đã 

và đang là một trong những công cụ thiết yếu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 

đồng bộ và toàn diện. Từ đó, cho thấy ngoại ngữ đóng một vai trò quyết định 

góp phần vào sự thành công và phát triển của mọi lĩnh vực xã hội. Bên cạnh đó, 

sự cạnh tranh hết sức khốc liệt giữa các đối tác kinh tế đòi hỏi các tổ chức, 

doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị, con người, nhất là lĩnh 

vực công nghệ thông tin. 

Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế với các tổ 

chức, các quốc gia thế giới. Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định 

ngoại giao về kinh tế, văn hóa với các nước trong ngoài khu vực, tiêu biểu là gia 

nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO), gần đây là Hiệp định đối tác kinh tế 

chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền 

kinh tế, hay thỏa thuận về cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ mở ra cơ hội việc làm 

trong môi trường quốc tế cho lao động có trình độ và thông thạo ngoại ngữ, tin 

học. Đặc biệt giới trẻ hiện nay đang có nhu cầu cơ hội học tập trong nước cũng 

như du học ngày càng gia tăng. Có thể nói rằng, năng lực ngoại ngữ và tin học là 

rất cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện tại và tương lai. 

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Long Xuyên nói riêng và địa bàn tỉnh An 

Giang nói chung đã có một số trung tâm ngoại ngữ, tin học đi vào hoạt động có 

hiệu quả. Do vậy, số lượng người có bằng cấp và sử dụng thông thạo ngoại ngữ, tin 

học trên địa bàn không đáp ứng được nhu cầu thực tế tuyển dụng việc làm, xuất 
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khẩu lao động, hợp tác quốc tế và đi du học nước ngoài của các doanh nghiệp, 

người dân trên địa bàn tỉnh An Giang cũng như của các thành phố lớn xung quanh. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang, có trụ sở đặt tại phường Bình Khánh, thuộc thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang; có vị trí trung tâm, phía đông tiếp giáp với phường 

Mỹ Bình, phía Nam giáp với phường Mỹ Xuyên và xã Mỹ Khánh, phía Tây giáp 

với phường Bình Đức, phía Bắc giáp với xã Mỹ Hòa Hưng. Với vị trí ở trung 

tâm và nằm trên trục đường chính Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91), đội ngũ giảng 

viên của trường nhiệt tình, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, có số lượng 

sinh viên, học viên đông đảo, địa bàn đô thị đông dân và có diện tích sinh hoạt 

học tập rộng rãi, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện đại. 

Hằng năm, Trường Cao đẳng nghề An Giang tuyển sinh trên 800 học sinh, 

sinh viên chính quy, bao gồm trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp. Hơn nữa, 

trường còn tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông lên đại học với số 

lượng khoảng 100 học viên/năm học. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo với 

các trường đại học, trung cấp trong và ngoài tỉnh với số lượng khoảng trên 200 

học viên/năm học, chưa kể số lượng học viên theo học các khóa học đào tạo 

ngắn hạn. Như vậy, mỗi năm trường có khoảng trên 1.600 học sinh, sinh viên, 

học viên cần có trình độ ngoại ngữ và tin học để đáp ứng chuẩn đầu ra cho 

HSSV. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, viên chức và người dân để 

thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 của tỉnh An Giang. 

Chính vì vậy, ngoài việc đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ, kỹ năng 

sử dụng ngoại ngữ, tin học cho HSSV, cán bộ, công chức, viên chức và những 

người có nhu cầu học tập trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện thị lân 

cận trong tỉnh An Giang thì việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực 

thuộc Trường Cao đẳng nghề An Giang là hết sức quan trọng và cấp thiết. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14/06/2019; 

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

quy địnhvề điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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. 

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục; 

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 
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- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin. 

- Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 

ngoại ngữ - tin học. 

- Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và 

cơ sở giáo dục khác; 

- Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề An Giang.  

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

1. Thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế  

1.1. Tổ chức bộ máy, biên chế 

Trung tâm ngoại ngữ Trường Cao đẳng nghề An Giang được thành lập theo 

Quyết định số 143/QĐ-CĐN ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Trường Cao đẳng 

nghề An Giang. Trung tâm ngoại ngữ có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc và 

07 giảng viên (kiêm nhiệm). 

1.2. Vị trí, chức năng, mục tiêu 

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Cao đẳng nghề An Giang có chức năng đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực ngoại ngữ cho người học. Đồng thời, tổ chức 

ôn tập, kiểm tra cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành theo chương 

trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bồi dưỡng ngoại khoá. 

Các hình thức học tập của trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội 

cao, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho 

học viên; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà, góp phần chuyển dịch cơ cấu việc 

làm, đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

1.3. Nhiệm vụ 

- Tuyển sinh và quản lý học viên.  

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của học viên. 
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- Tổ chức lựa chọn các loại giáo trình phù hợp với từng trình độ của học 

viên, đồng thời tổ chức biên soạn các loại tài liệu nội bộ phục vụ cho việc dạy và 

học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do Trung tâm tổ chức; phối hợp hoặc liên kết 

với các đơn vị có cùng chức năng tổ chức ôn luyện nhằm nâng cao năng lực ngoại 

ngữ cho học viên, tạo điều kiện cho học viên thi lấy chứng chỉ theo đúng qui định. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

giảng viên của trung tâm và của Nhà trường, đồng thời tạo điều kiện cử giảng 

viên đi tham gia các đợt tập huấn, học tập bồi dưỡng chuyên môn. 

- Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người 

học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. 

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ 

ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

1.4. Cơ chế tài chính  

Trung tâm ngoại ngữ thực hiện cơ chế tự đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về tài chính của Trung tâm ngoại ngữ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  

1. Kết quả đạt đƣợc 

Trung tâm ngoại ngữ hoạt động từ năm 2010 đến tháng 6/2021 đã đào tạo 

được 22 khoá, 52 lớp với 1.458 học viên, đã cấp 981 chứng chỉ. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đáp ứng được yêu cầu dạy học. 

Được sự quan tâm của cha mẹ học sinh, đã cho học sinh tiếp cận sớm với 

ngoại ngữ, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc học của học viên, từ đó góp phần 

nâng cao chất lượng việc học đạt kết quả cao. 

Đội ngũ quản lý và giáo viên là nguồn nhân lực trẻ, đạt chuẩn về chuyên 

môn và có nghiệp vụ sư phạm; công tác phát triển đội ngũ giáo viên luôn được 

quan tâm chú trọng thực hiện, thông qua nhiều hình thức như: Đào tạo nội bộ, 

tăng cường dự giờ nhằm rút kinh nghiệm lẫn nhau, cử đi tập huấn nâng cao chất 

lượng chuyên môn… Do đó, hầu hết giáo viên, nhân viên của  trung tâm có trình 

độ chuyên môn vững vàng, nhiệt huyết và có phương pháp giảng dạy mới tạo sự 

hứng thú cho học viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Cán bộ quản lý, giáo 

viên và nhân viên làm việc tại Trung tâm đều được đảm bảo đầy đủ các chế độ, 

chính sách theo quy định của Nhà nước. 
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2. Những hạn chế 

Công tác tuyển sinh tuy được Ban Giám đốc Trung tâm quan tâm và đề ra 

nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện nhưng nhiều năm qua tuyển sinh còn 

nhiều hạn chế do công tác tiếp thị, quảng cáo chưa hiệu quả, chưa thu hút được 

học viên và phụ huynh cho con em theo học. 

Việc vận hành của trung tâm còn nhiều bất cập dẫn đến chưa thực sự tập 

trung và hiệu quả kết quả hoạt động không phát triển được.  

Kết quả đào tạo phản ánh rất nhiều đến việc thu hút học viên tham gia học 

tại trung tâm. Công tác hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ không hiệu quả, 

cạnh tranh thị trường khiến hoạt động của trung tâm không hiệu quả. 

3. Nguyên nhân những hạn chế 

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc trung tâm đôi lúc chưa tập 

trung cao, mức độ quan tâm, đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, 

thiếu giải pháp thích hợp để tạo bước đột phá trong dự báo nhu cầu nhân lực 

theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Chất lượng đào tạo chính là yếu tố hàng đầu để phụ huynh và học viên cân 

nhắc và quyết định theo học tại trung tâm. Theo quan điểm của các phụ huynh, 

Trung tâm đào tạo tốt là nơi có nhiều học sinh theo học, nhiều con em sau khi 

học tại trung tâm kết quả “nhìn thấy cầm tay được”. Những kết quả này là thước 

đo mà khách hàng đặt giữa trung tâm của bạn so với trung tâm khác. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Địa điểm đặt Trung tâm Ngoại ngữ tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên 

khá quan trọng, trung tâm nơi có nhiều người qua lại thì tỷ lệ thu hút nhiều học 

viên cao hơn và việc triển khai các hóa đào tạo sẽ được thuận lợi hơn. Ngoài ra, 

trung tâm cần có không gian giảng dạy và học tập thoải mái để tăng trải nghiệm 

cho học viên. 

Trang thiết bị, cơ sở vật chất có thể là bàn ghế, giáo trình, loa đài, bảng, 

những công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập, video bài giảng,... để tạo môi 

trường học tập tốt nhất cho các học viên. 

Đội ngũ giảng viên chính là yếu tố có vai trò quyết định đến chất lượng 

giảng dạy và học tập của trung tâm, để học viên lựa chọn trung tâm theo học hay 

không. Chính vì thế các trung tâm tổ chức các buổi học thử, để học viên tiếp xúc  

với giảng viên và chương trình đào tạo. 

Trong thời đại công nghệ 4.0 muốn thành công thì không thể thiếu 

Marketing. Để thu hút được học viên và phụ huynh nên việc xây dựng đội ngũ 

Marketing sẽ giúp trung tâm dễ đạt được mục tiêu của mình và quảng bá thương 

hiệu trung tâm qua nhiều kênh khác nhau, giúp nhiều người có thể biết đến một 

cách nhanh chóng. 
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 Phần thứ ba 

PHƢƠNG ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG  

1. Mục tiêu 

Trường Cao đẳng nghề An Giang thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

nhằm tham gia cung cấp các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học áp dụng 

các phương pháp giảng dạy hiện đại giúp cho học viên nhanh chóng hoà nhập 

với môi trường sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng cao cho tỉnh nhà và cho khu vực. 

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào trong công 

việc, học tập; kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cho học viên, cụ thể là học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ, viên 

chức trong tỉnh và người lao động thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên và các 

huyện, thị lân cận.  

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cho học viên có nhu cầu học tập để nâng cao năng lực trong công việc, 

nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ trong môi trường quốc tế. 

Mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác với các đơn vị có chức năng giảng dạy 

ngoại ngữ, tin học, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại 

ngữ, tin học nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

2. Phạm vi hoạt động 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng nghề An Giang đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào trong công việc, 

học tập; kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cho học viên, cụ thể là học sinh, sinh viên. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ, viên chức và của người học có nhu cầu trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

II. NỘI DUNG THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

1. Loại hình và tên gọi  

1.1.Tên gọi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

1.2. Loại hình: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Trường Cao đẳng nghề An Giang, có tư cách pháp nhân, có con 

dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 

học thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính theo Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 quy định về cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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1.3. Thông tin về trung tâm 

- Địa chỉ số 841, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang.   

- Email: trungtamngoaingutinhoc@agvc.edu.vn. 

- Loại hình Trung tâm: Công lập. 

2. Vị trí, mục tiêu  

Trường Cao đẳng nghề An Giang thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

nhằm tham gia cung cấp các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học áp dụng 

các phương pháp giảng dạy hiện đại giúp cho học viên hoà nhập với môi trường 

sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao cho tỉnh nhà và cho khu vực. 

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cho học viên có nhu cầu học tập để nâng cao năng lực trong công việc, 

nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ trong môi trường quốc tế. 

Mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác với các đơn vị có chức năng giảng dạy 

ngoại ngữ, tin học, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại 

ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang. 

3. Chức năng, nhiệm vụ 

3.1. Chức năng 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng nghề An Giang có chức 

năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực ngoại ngữ, tin học cho người học. 

Đồng thời, tổ chức ôn tập, kiểm tra hoặc liên kết thi cấp chứng chỉ cho các học viên 

của Trung tâm đã hoàn thành theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang và bồi dưỡng ngoại khoá. 

Các hình thức học tập của trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội 

cao, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin 

học cho học viên; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

việc làm, đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Tuyển sinh và quản lý học viên.  

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của học viên. 

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về chuyển đổi số và phát triển nguồn 

nhân lực chuyên sâu về an toàn thông tin trong chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu 

của người dân trên địa bàn tỉnh.  
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- Thúc đẩy hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp uy tín nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo nhân lực về chuyển đổi số.  

- Tạo điều kiện tham gia các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi giảng 

viên với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu về chuyển đổi số, công nghệ số có uy tín. 

- Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng các loại giáo trình phù hợp với từng trình độ 

của học viên, đồng thời tổ chức biên soạn các loại tài liệu nội bộ phục vụ cho 

việc dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

tại Trung tâm. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, 

cấp chứng chỉ ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp hoặc liên kết với các đơn vị có 

cùng chức năng tổ chức ôn luyện nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học 

cho học viên, tạo điều kiện cho học viên thi lấy chứng chỉ theo đúng quy định. 

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học như 

biên dịch, phiên dịch; thực hiện các giao dịch hợp đồng sản xuất, kinh doanh 

khác với đối tác bên ngoài nhà trường. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

giảng viên của trung tâm và của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện cử giảng 

viên đi tham gia các đợt tập huấn, học tập bồi dưỡng chuyên môn. 

- Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, nghiên cứu, tổng 

kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. 

- Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.   

- Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người 

học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. 

- Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên 

theo chiến lược phát triển của Trung tâm.  

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ 

ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

- Tư vấn và phân loại học viên phù hợp với trình độ kiến thức ngoại ngữ, 

tin học. Nâng cao và đào tạo năng lực học viên. 

- Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên 

đào tạo.  



9 
 

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

4. Nội dung đào tạo 

4.1. Chƣơng trình giảng dạy 

4.1.1. Chƣơng trình đào tạo Ngoại ngữ (tiếng Anh) 

- Tiếng Anh trẻ em (Foundation, Pre-school): Nhằm giúp các em làm 

quen với tiếng Anh, đặc biệt chú trọng phát âm chuẩn xác ngay từ khi mới bắt 

đầu học. Bước đầu hình thành các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ngay từ nhỏ, tạo 

sự tự tin và năng lực phản ứng nhanh trong giao tiếp ngôn ngữ. Các em có thể tự 

tin giao tiếp với những chủ đề quen thuộc hàng ngày. Kết thúc mỗi cấp độ học 

các em sẽ được hệ thống kiến thức để có thể tham gia kỳ thi tiếng Anh theo 

chương trình của Đại học Cambridge. 

- Tiếng Anh thiếu nhi (Starters, Movers, Flyers): Có khả năng hiểu và 

sử dụng các cấu trúc câu đơn giản và cơ bản nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ 

thể. Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác, có thể hỏi và trả lời 

các câu hỏi về bản thân như nơi sinh sống, những người quen hay những vật 

dụng sở hữu. Có thể giao tiếp một cách đơn giản, rõ ràng. Chương trình được 

thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để thi lấy chứng chỉ trình độ A1 tại Hội 

đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung tâm liên kết mời Hội đồng thi về 

Trung tâm tổ chức. 

- Tiếng Anh thanh thiếu niên (KET, PET, FCE) 

+ Lớp KET: Có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong hầu hết các 

chủ đề quen thuộc (ví dụ: thông tin cơ bản về bản thân và gia đình, mua sắm, địa 

lý địa phương, vấn đề việc làm). Có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu 

cơ bản và nắm bắt được thông tin khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc. Có 

thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay 

những chủ đề về các nhu cầu cấp bách. Chương trình được thiết kế ôn luyện tổng 

hợp kiến thức để thi lấy chứng chỉ KET tại Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi 

hoặc Trung tâm liên kết mời Hội đồng thi về Trung tâm tổ chức. 

+ Lớp PET: Có khả năng hiểu ý chính thông qua các chủ đề quen thuộc 

thường gặp trong công việc, trường học hay khu vui chơi… Có thể xử lý hầu hết 

các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp. Sử dụng các câu liên kết đơn giản 

trong các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hoặc liên quan đến sở thích cá 

nhân. Có thể miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm, giấc mơ, ước ao hay tham 

vọng của mình và đưa ra những nguyên nhân, giải thích cho các ý kiến và dự 

định đó. Chương trình được thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để thi lấy 

chứng chỉ PET tại Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung tâm liên 

kết mời Hội đồng thi về Trung tâm tổ chức. 

+ Lớp FCE: Có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các 

chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ 

thuật về chuyên ngành của người học. Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát 
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với người bản địa, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên. Có khả năng sử dụng 

các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ quan điểm về một 

vấn đề cũng như so sánh những ưu điểm, nhược điểm của từng đề tài trong các 

bối cảnh khác nhau. Chương trình được thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để 

thi lấy chứng chỉ FCE tại Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung tâm 

liên kết mời Hội đồng thi về Trung tâm tổ chức. 

- Tiếng Anh ngƣời lớn 

+ Lớp A2 - B1 (VSTEP): Có khả năng hiểu các loại văn bản đơn giản, 

nhận biết được các ý chính. Biểu hiện khả năng ngôn ngữ tương đối trôi chảy, tự 

nhiên về các chủ đề xoay quanh cuộc sống hằng ngày. Sử dụng ngôn ngữ linh 

hoạt và hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập hay công việc. Có 

khả năng dùng các câu có cấu trúc đơn giản, rõ ý về những đề tài trong cuộc 

sống hằng ngày, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và giới từ phổ 

biến. Chương trình được thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để thi lấy chứng 

chỉ trình độ A2 cho đến B1 tại Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung 

tâm liên kết mời Hội đồng thi về Trung tâm tổ chức. 

+ Lớp B2 - C1 (VSTEP): Có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức 

tạp, nhận biết được các ý. Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, 

thuần thục mà không gặp phải nhiều khó khăn. Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và 

hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập hay công việc. Có khả năng 

dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh 

hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng. Chương trình 

được thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để thi lấy chứng chỉ trình độ C1 tại 

Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung tâm liên kết mời Hội đồng thi 

về Trung tâm tổ chức 

+ Lớp TOEIC  

- Nghe: Luyện kỹ năng nâng cao về nghe tiếng Anh thông qua những cuộc 

đàm thoại hằng ngày, những bài nói hay bài giảng chuyên môn. 

- Nói: Luyện nói theo chủ đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày, thực hành 

nói trước công chúng. 

- Đọc: Luyện kỹ năng nâng cao về đọc tiếng Anh, tăng tốc độ đọc. 

- Viết: Luyện viết câu đơn, câu phức, câu hỗn hợp, viết các bài luận theo chủ đề. 

Ngoài ra, chương trình được thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để thi lấy 

chứng chỉ trình độ TOEIC tại Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung 

tâm liên kết mời Hội đồng thi về Trung tâm tổ chức. 

+ Lớp IETLS  

- Nghe: Luyện kỹ năng nâng cao về nghe tiếng Anh thông qua những cuộc 

đàm thoại hằng ngày, những bài nói hay bài giảng chuyên môn. 
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- Nói: Luyện nói theo chủ đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày, thực hành 

nói trước công chúng. 

- Đọc: Luyện kỹ năng nâng cao về đọc tiếng Anh, tăng tốc độ đọc. 

- Viết: Luyện viết câu đơn, câu phức, câu hỗn hợp, viết các bài luận theo chủ đề. 

Ngoài ra, chương trình được thiết kế ôn luyện tổng hợp kiến thức để thi lấy 

chứng chỉ trình độ IETLS tại Hội đồng thi có chức năng tổ chức thi hoặc Trung 

tâm liên kết mời Hội đồng thi về Trung tâm tổ chức. 

- Tiếng Anh giao tiếp: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong mọi 

tình huống quốc tế theo từng cấp độ. Có đủ kiến thức để tham gia các khoá học 

luyện thi chứng chỉ quốc tế. Có khả năng tham dự các kỳ thi quốc gia và quốc tế 

như: TOEIC, A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

* Ghi chú: Thời gian tổ chức và chương trình đào tạo các lớp được điều 

chỉnh, bổ sung và linh hoạt theo thực tế.  

4.1.2. Chƣơng trình đào tạo Tin học (Công nghệ thông tin) 

- Lắp ráp, cài đặt máy tính: Giúp cho học viên biết được các thành phần 

cơ bản của máy tính, có khả năng chẩn đoán và đưa ra giải pháp để sửa chữa các 

hư hỏng của máy tính cá nhân/laptop; thực hành kỹ năng lắp ráp, cài đặt, sửa 

chữa hư hỏng máy tính cá nhân/laptop một cách thuần thục; lập kế hoạch bảo trì 

bảo dưỡng máy tính/laptop hợp lý. 

- Lớp chuyên đề 

+ Luyện thi chứng chỉ: Tin học Quốc tế IC3: Tổ chức học tập và ôn thi 

cho các đối tượng sau: Cán bộ công chức viên chức muốn hoàn thiện hồ sơ, 

nâng ngạch, nâng lương; những người chuẩn bị hồ sơ thi công chức; người đã đi 

làm; sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đang tìm việc làm,… Trang bị cho học 

viên kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách xử lý 

những lỗi thường gặp. Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các phần mềm 

ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Access. Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về mạng máy tính, cách sử dụng 

và tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt web, thư điện tử (email), 

mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên mạng, sử dụng máy tính an toàn. 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Sau khi hoàn thành chương 

trình học, học viên sẽ đạt được các chuẩn kỹ năng sử dụng tin học cơ bản theo 

quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 về việc “Quy 

định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”. Hiểu biết các khái niệm và 

thuật ngữ cơ bản về Công nghệ thông tin; xử lý thành thạo các thao tác làm việc 

và tiện ích trên môi trường Windows; biết các khái niệm về mạng và Internet, 

các quy định pháp luật về việc đăng tải nội dung trên Internet, cách thức tìm 

kiếm thông tin và chia sẻ thông tin trên Internet; biết các thao tác soạn thảo, định 

dạng và xử lý văn bản (Word); quy cách và thể thức trình bày văn bản hành 
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chính một cách chuyên nghiệp; biết cấu trúc bảng tính, cách thức tổ chức dữ 

liệu, định dạng dữ liệu và cách tạo lập công thức để xử lý dữ liệu trong bảng tính 

(Excel); biết cách thức soạn thảo, định dạng bài trình chiếu, các thao tác xử lý 

trong quá trình trình chiếu (PowerPoint).  

- Sửa chữa máy in: Trang bị cho học viên kiến thức về các loại máy in 

thông dụng trên thị trường hiện nay: về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng 

loại máy in cụ thể. Hướng dẫn cho học viên phương pháp sửa chữa các hư hỏng 

thường gặp và phương pháp bảo trì giúp máy in hoạt động tốt và hiệu quả. 

- Lập trình Robot tự hành: Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về 

cơ điện tử, về kỹ thuật Robot, các nguyên lý vận hành và lập trình điều khiển 

Robot theo ý muốn. Trang bị cho học viên kỹ năng chế tạo được Robot tự hành 

đơn giản, lập trình được và điều khiển được Robot theo yêu cầu. 

- Bán hàng & quản lý Fanpage, Profile, Groups: Trang bị cho học viên 

kiến thức để phân biệt và thành thạo quy trình triển khai bán hàng trên Fanpage, 

Profile và Groups. Hướng dẫn cho học viên các phương pháp để tối ưu kênh bán 

hàng của mình trên Fanpage, Profile và Groups. 

- Bán hàng và tối ƣu shop trên sàn thƣơng mại điện tử: Trang bị cho 

học viên phương thức tiếp cận với các hoạt động bán hàng trực tuyến (bán hàng 

online) tại các sàn thương mại điện tử. Trang bị cho học viên kỹ năng tự vận 

hành shop của mình và bán hàng hiệu quả trên các sàn thương mai điện tử. 

Hướng dẫn học viên các giải pháp tối ưu shop và kênh bán hàng của mình. 

- Định dạng bán hàng và quảng cáo Facebook: Trang bị cho học viên biết 

cách đăng bài (post bài) quảng cáo tiếp cận được nhiều người. Trang bị cho học 

viên kỹ năng viết bài quảng cáo và thiết kế được hình ảnh sản phẩm gây ấn tượng. 

- Các lớp ngắn hạn Autocard, Revit Architecture, Lập dự toán, Thiết kế đồ họa… 

* Ghi chú: Thời gian tổ chức và chương trình đào tạo các lớp được điều 

chỉnh, bổ sung và linh hoạt theo thực tế.  

4.3. Tiêu chuẩn xét hoàn tất khóa học 

Điểm trung bình chung các bài thi cuối khoá đạt 5/10, học viên được công 

nhận hoàn tất khóa học. Sau đó học viên dự kỳ thi kiểm tra (quốc gia hoặc quốc 

tế) đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định. 

4.4. Kế hoạch giảng dạy 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học linh hoạt tổ chức khai giảng các khóa học 

trong và ngoài giờ chính khóa của học sinh sinh viên và học viên nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên và học viên tham gia các khóa học. 

- Thời gian học:  

+ Mỗi khóa học có thời lượng là 03 tháng, tương ứng với 54 giờ. 
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+ Ngày trong tuần: Tổ chức học vào ban ngày và buổi tối, lớp học cách 

ngày (thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7), thời gian mỗi buổi học là 1,5 giờ. 

+ Ngày cuối tuần (chủ nhật): có thể tổ chức lớp học vào buổi sáng, buổi 

chiều và buổi tối (trọn ngày), nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của những học viên 

bận rộn vào các ngày trong tuần. 

5. Quy mô đào tạo 

5.1. Ngoại ngữ (tiếng Anh): (đính kèm Phụ lục 1) 

5.2. Tin học: (đính kèm Phụ lục 2) 

6. Các vấn đề khác 

6.1. Đối tƣợng tuyển sinh 

- Là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu học tập 

và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. 

- Các đối tượng khác có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ ngoại ngữ, 

tin học trong và ngoài tỉnh. 

6.2. Phƣơng thức chiêu sinh 

Trung tâm thực hiện việc thông báo chiêu sinh bằng nhiều hình thức như: 

thông báo trên mạng Internet, mạng xã hội, phát tờ rơi, treo băng rôn, gửi thông 

báo chiêu sinh đến các cơ quan đơn vị, liên kết đào tạo,... 

6.3. Tổ chức lớp học 

Bố trí đảm bảo 1.5m
2
/ học viên/ca học, tối đa 20 học viên/lớp. Mỗi lớp có 

từ 01 đến 02  giảng viên phụ trách. 

6.4. Kế hoạch, hình thức tổ chức kiểm tra cấp phát giấy chứng nhận 

cuối khóa học, cấp chứng chỉ quốc gia, quốc tế 

Sau khi kết thúc mỗi khóa học, Trung tâm tổ chức kiểm tra để đánh giá kết 

quả đạt được của học viên và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo 

đúng quy định.  

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không có tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ 

cho học viên;  

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm 

tra cấp chứng chỉ: Khi liên kết với các đơn vị có chức năng tổ chức kiểm tra và 

cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho học viên, Trung tâm có văn bản báo cáo 

Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang cử cán bộ Thanh tra đến giám sát 

theo quy định. 

Định hướng phát triển, Trung tâm tăng cường mở rộng mô hình chương 

trình tiếng Anh và tin học theo hướng các bài thi quốc tế, không ngừng bổ sung 

và hoàn thiện chương trình giảng dạy, giáo trình theo hướng ứng dụng 100% 

công nghệ thông tin vào các bài giảng. Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn 
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cho đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm, tăng cường liên kết 

với các cơ sở, trung tâm khảo thí kiểm tra trình độ năng lực ngoại ngữ của học 

viên sau các khóa học. 

7. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

7.1. Cơ sở vật chất 

- Địa chỉ: Số 841, đường Trần Hưng Đạo - phường Bình Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

- Cơ sở vật chất của Trung tâm đảm bảo đủ sức phục vụ cho công tác giảng 

dạy ngoại ngữ, tin học. Diện tích sử dụng: 498,7 m2 m
2
 (gồm 1 trệt, 1 tầng lầu),  

diện tích sàn 997,2m
2
 gồm 12 phòng học (diện tích 56 m

2
), 02 nhà vệ sinh. 

7.2. Trang thiết bị  

Trung tâm trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ giảng dạy và 

thực hành ở các phòng, đảm bảo việc giảng dạy đạt kết quả tốt nhất và sự hài 

hòng cho học viên. 

 

STT Nội dung 
Phòng 

Loại thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Chất 

lƣợng (%) 

 Dãy A, khu I: Tầng trệt đến tầng 1    

1 Phòng học lý thuyết 08 Bàn, ghế GV Bộ 08 100 

08 Bàn, ghế HS Bộ 24 100 

2 Phòng ghi danh 01 Bàn, ghế Bộ 03 100 

3 Phòng Lab 01 máy tính  Bộ 20 100 

4 Phòng thực hành máy 

tính công nghệ thông 

tin  

02 Các trang thiết bị 

giảng dạy 

   

7.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy  

- Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Trung 

tâm có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp 

hành đúng nội quy phòng cháy chữa cháy. 

- Kết hợp với nhà trường định kỳ tổ chức kiểm tra trang thiết bị phòng cháy 

chữa cháy theo đúng quy định. 
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7.3. An ninh trật tự, an toàn lao động 

- Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

viên của Trung tâm có ý thức trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Kiên quyết đấu 

tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, những biểu hiện gây mất an ninh trật tự. 

- Đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thoáng mát. 

- Bãi giữ xe đảm bảo tốt, an toàn, không gây mất an ninh trật tự, tuân thủ 

các quy định của địa phương. 

8. Cơ cấu tổ chức của trung tâm 

8.1. Cơ cấu  

STT Chức danh  

Cơ hữu, 

 kiêm nhiệm, 

thỉnh giảng 
Số lƣợng 

1 Giám đốc  Kiêm nhiệm 1 

2 Phó Giám đốc  Chuyên trách 1 

3 Kế toán và thủ quỹ  Kiêm nhiệm 1 

4 Nhân viên ghi danh  Chuyên trách 2 

5 Giảng viên  Thỉnh giảng 20 

Tổng    25 

8.2. Cán bộ quản lý, nhân viên trung tâm 

Tổng số cán bộ quản lý, nhân viên trung tâm: 25 người 

- Giám đốc: Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm, tổ 

chức nhân sự, sắp xếp điều hành các khóa học, chịu trách nhiệm chuyên môn như 

xây dựng và cập nhật chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của 

trung tâm, tổ chức sắp xếp lực lượng giảng viên phục vụ cho việc giảng dạy. Trực 

tiếp tham gia giảng dạy các môn học phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm 

thực tế. 

- Phó Giám đốc: Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt 

động của trung tâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân 

công của Giám đốc và giải quyết công việc do Giám đốc giao. Trực tiếp tham 

gia giảng dạy các môn học phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. 

- Nhân viên ghi danh: Có kỹ năng giao tiếp tốt, luôn vui vẻ, thân thiện, 

thái độ làm việc chuyên nghiệp. Có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ 

phù hợp với tính chất công việc của Trung tâm. 

- Kế toán, thủ quỹ: Có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu của 

Trung tâm. 
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- Giảng viên: Tổng số giảng viên: 20 người, giảng viên tham gia giảng dạy 

có đủ các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, có 

kiến thức chuyên môn sâu và có kinh nghiệm thực tế nhiều năm phong phú vững 

vàng. Giảng viên thỉnh giảng (nếu có) có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản.  

Tùy vào đặc điểm của lớp học và môn học, Trung tâm có thể mời các giảng viên 

có uy tín và danh tiếng ngoài Trung tâm đến giảng dạy cho học viên. Trung tâm 

có giảng viên là người nước ngoài. 

III. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC ĐỘ TỰ 

CHỦ TÀI CHÍNH 

1. Cơ chế tự chủ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Trường Cao đẳng nghề An Giang, thực hiện cơ chế tự chủ về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài chính thuộc loại tự đảm 

bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 

2021. 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng nghề An Giang đầu tư cơ 

sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập đồng 

thời sẽ dự nguồn đầu tư cho việc phát triển Trung tâm. Vì vậy, việc quản lý tài 

chính và thực hiện nghĩa vụ thuế hằng năm của Trung tâm theo đúng quy định 

của Nhà nước.  

2. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động: Công tác quản lý nguồn thu, chi 

của Trung tâm dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tự chủ tài chính và 

đúng với quy định của pháp luật. Tất cả các khoản thu, chi của Trung tâm đều 

được quản lý theo quy chế thu chi nội bộ, có sổ sách kế toán rõ ràng. Trung tâm 

có bố trí người theo dõi công tác tài chính của đơn vị để thực hiện việc thu chi, 

hồ sơ quyết toán đúng theo pháp luật và thời gian quy định. 

2.1. Dự kiến thu các lớp trong một quý 

Đơn vị: 1.000 đ 

STT Lớp 

Số  HV/ 

lớp 

(trung 

bình) 

Khóa học 

(tháng) 

Học phí / 

khóa 

Tổng thu 

1 khóa 

Tổng thu 

1 tháng 

1 01 10 03 1.500 15.000 5.000 

2 02 10 03 2.100 21.000 7.000 

3 03 10 03 3.600 36.000 12.000 

4 04 10 03 3.600 36.000 12.000 

5 05 10 03 3.600 36.000 12.000 

6 06 10 03 4.800 48.000 16.000 
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STT Lớp 

Số  HV/ 

lớp 

(trung 

bình) 

Khóa học 

(tháng) 

Học phí / 

khóa 

Tổng thu 

1 khóa 

Tổng thu 

1 tháng 

7 07 10 03 4.800 48.000 16.000 

8 08 10 03 4.800 48.000 16.000 

 Tổng: 80    96.000 

2.2. Dự kiến chi trong một quý 

Đơn vị tính: 1.000 đ 

STT Các khoản chi Số lƣợng Tổng chi 

1 
Lương giảng viên và nhân 

viên (trung bình) 
15 72.000 

2 Quảng cáo 100 5.000 

3 
Chi phí khác: Điện, nước, bút, 

… 
 8.000 

Tổng: 85.000 

2.3.Dự kiến lợi nhuận trong một quý 

Tổng thu: 96.000.000 đồng 

Tổng chi: 85.000.000 đồng 

Lợi nhuận: 11.000.000 đồng 

Bình quân Trung tâm tuyển sinh được 06 lớp, có nguồn lợi nhuận từ 

3.000.000 đến 4.000.000 đồng/tháng, đủ đảm bảo cho nhu cầu hoạt động của 

Trung tâm trong năm đầu và những năm tiếp theo. 

Phần thứ tƣ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Ban hành Nội quy của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

- Sử dụng tài khoản website của đơn vị đăng đầy đủ thông tin tuyển sinh 

của Trung tâm. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm 

- Tham mưu Ban Giám hiệu triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng nghề An Giang. 
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3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức và người lao động và 

học sinh sinh viên của đơn vị về nội dung Đề án. 

Trên đây là Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao 

đẳng nghề An Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở LĐ-TBXH; 

- Phòng, khoa; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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