
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:           /SGD&ĐT-QLCL
V/v phối hợp thi chứng chỉ ngoại

ngữ quốc tế tại trường THPT Chuyên

     Lào Cai, ngày       tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã và thành phố;

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã và thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Ngày 27/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận được Báo cáo

số 07/BC-THPT Chuyên của trường THPT Chuyên về việc phối hợp với các

đơn vị khảo thí quốc tế và đề nghị thông báo lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc
tế năm 2022 tại tỉnh Lào Cai. Sở GD&ĐT hướng dẫn như sau:

1. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên

- Trên cơ sở các quy định hiện hành, lựa chọn, phối hợp với các trung tâm

khảo thí quốc tế để tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại tỉnh Lào Cai; sử

dụng cơ sở vật chất để tổ chức thi đảm bảo đúng quy định được UBND tỉnh Lào

Cai phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại Quyết định số 4379/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021.

- Phối hợp các trung tâm khảo thí chuẩn bị chu đáo điều kiện, cơ sở vật
chất đảm bảo quy định tổ chức thi.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết từng đợt thi, báo cáo về Sở GD&ĐT trước
ngày thi ít nhất 15 ngày.

2. Các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thông báo thông tin về tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2022
tại tỉnh Lào Cai đến cán bộ, giáo viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ, giáo

viên, học sinh tham gia dự thi (nếu có nguyện vọng). 

Sở GD&ĐT gửi kèm công văn này Báo cáo số 07/BC-THPT Chuyên của
trường THPT Chuyên để các đơn vị nghiên cứu, phổ biến.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi:
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Đăng Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-02-14T16:31:25+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Minh Thuận<nmthuan77-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-14T16:50:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-14T16:50:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-14T16:50:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




