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Long An, ngày       tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Trung tâm ngoại ngữ Cộng Đồng

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ 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 
135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc 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;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ GD&ĐT 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An; Quyết định số 
36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi 
Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trung tâm ngoại ngữ Cộng Đồng, cụ thể như sau:
- Tên trung tâm: Trung tâm ngoại ngữ Cộng Đồng.
- Địa chỉ: Tầng 1, Block A Khu lưu trú - Khu công nghiệp Long Hậu, ấp 3, 

xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
- Người đứng tên thành lập: Ông Huỳnh Quốc Duy - Giám đốc chi nhánh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Ngói Đỏ, CMND số 025968688, cấp ngày 07/10/2014 tại 
Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do giải thể: Không đảm bảo hoạt động bình thường của trung tâm.



Điều 2. Ông Huỳnh Quốc Duy - người đứng tên thành lập chịu trách nhiệm 
giải quyết các vấn đề có liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học viên theo 
quy định hiện hành khi giải thể Trung tâm ngoại ngữ Cộng Đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Tổ chức - Chính trị, tư tưởng; Hành 

chính - Quản trị; Giáo dục Trung học; Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; 
ông Huỳnh Quốc Duy căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Công an tỉnh Long An;
- UBND huyện Cần Giuộc;
- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc;
- Website: sgddt.longan.gov.vn;
- Lưu: VT, GDTrH.
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Phan Thị Dạ Thảo
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