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QUYET DJNH
Ye vic quy Ii chfrng chi ngoui ngii', tin lice
GIAM iRFCSU GIAO I)VC vA DAOTiO LAiNG SkiN

nhân dan trnh Lang San ye viêc Quy dinh chuc näng, nhiêm vu, quyên han va Co
cu th chirc cüa Si Giáo dc và Dào t.o tinh Lang Son;
C.n c Quyêt dinh s 66/2008/QD-BGDDT ngày 02/12/2008 cUa B Giáo
diic và Dào to ye vic quy djnh chuang trInh giáo dçic thu?ng xuyên ye ting
Anh thixc hành;
Can c'r Cong van s 3755IBGDDT-GDTX, ngày 03/8/20 16 cüa B Giáo
duc va Dao tao ye viêc quy dôi chung chi ngoai ngü, tin hoc va Cong van so
6089/BGDDT-GDTX ngày 27/10/2014 cüa B Giáo dic và Dao tto ye vic
phiic dáp Cong van so 445 5/BNV-CCVC gi:ri Bô Ni vli;
Can cir kin cUa Chü tjch UBND tinh Lang San ti Cong van s
2545/VP-KGVX ngày 14/9/2016 cüa Van phông UBND tinh ye vic quy di
ch'óng chi ngoi ngt, tin h9c va tiêng dan tc thiêu so;
Xét d ngh cüa Tru&ng phông GDTX-GDCN,
QUYET D!NH:
Diu 1. Quy di chmg chi ngoi ngtt và tin hc theo quy djnh v tiëu
chuân chirc danh, nghê nghip cüa cong chCrc và viên chirc nhu' sau:
1. Quy dôi di vâi trInh d ngoti ngti
a) Chfrng chi ting Anh thiic hành A, B, C ban hành theo Quyt djnh s
177/QD-TCBT ngày 30 tháng 01 närn 1993 cüa Bô Giáo diic và Dào to (QD so
177) so vâi khung tham chiêu Châu Au duçxc quy dôi:
- Trinh d A. theo QD s 177 và trinh d Al theo Quyêt djnh s
66/2008/QD-BGDDTflgàY 02 tháng 12 närn 2008 ciia B Giáo diic và Dào to
(QD so 66) tuog throng bc 1 ciia khung 6 bc;
- TrInh d B theo QD s 177 và trInh d A2 theo QD so 66 tuong duo'ng
bac 2 cüa khung'6 bac;
- Trinh d C theo QD s 177 và trinh d B I theo QD s 66 tuog throng
bac 3 cüa khung 6 bac;

- Trmub d B2 theo QD s 6 tuo'ng duo'ng bic 4 ci1a khung 6 bc;
- Trinh d CI theo QD s 66 tuo'ng du'ong bc 5 c1ia khung 6 b.c;
- TrInh d C2 theo QD s 66 tuong duog bc 6 cüa khung 6 bic.
b) Các chrng chi tiêng Anh qutc M IELTS, TOEIC, TOEFL. . . thirc hin
chuyên dôi theo mt trong hal bang quy chuân trinh d tai Quyêt djnh so
66/2008/QD-BGDDT ngày 02 tháng 12 nam 2008 cüaB Giáo dic và Dào tao
ye vic quy dnh chuong trInh. giáo dic thuà'ng xuyên ye tiêng Anh thrc hành.
2. Dôi tu'çmg và thoi gian quy dôi dôi vói chñng chi ngoi ngU
a)iôi vói cong
ch(rng chi ngoai ngtt 2 ccia giáo viên ngoai ngiTi dupc quy dôi näng ltc ngoi ngQ'
t.icJiirng chi ngoti ngü' thu'c hành A, B, C và chirng chi ngoi ngü quôc tê theo
khung tham chiêu Châu Au cho den khi B Giáo dic vàDào tao ban hành các
van bàn pháp 1 ye to chic, triên khai hoat dng ca h thông khào thI ngoi ng
quôc gia.
b) Dôi vói giáo viên tiêng Anh. chi du'çc quy dôi hang hrc tiêng Anh
(ngoai ngü 1) theo khung tham chiêu Châu Au tir các chiriig chi tiêng Anh quôc
t hoc cac chü'ng chi do các co s& giào diic duc B Giáo dc và Dào tao cho
phép.
3. Quy di dOi vó'i trInh do tin hoc
Các chi.rng chi tin hpc üng dung A, B, C (theo Quyt djnh s 21120001QDBGDDT ngày 03 tháng 7 nàm 2000 cüa B tru&ng B Giáo diic và Dào tao v
vic ban hành Chuong trinh Tin hçc ing dig A, B, C) cap tru'ó'c ngày Thông ttr
lien tich sO I 7/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngay 21 tháng 6 nàm 2016 gifia B
Giáo dic và Dào tao và B Thông tin và Truyên thông quy djnh to chñ'c thi và
cap chrng chi ng dçtng cong ngh thông tin có hiu 1c (truó'c ngày 1 0 tháng 8
nàm 2016), có giá trj sir ding tuong throng vói chirng chi img dyng cOng ng1i
thông tin ca bàn.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k ttir ngày k.
Biêu 3. Truóng các phOng thuc SO Giáo dyc và Dào tao; Thu truOng các
don vj trçrc thuc So; TrirOng phOng Giáo diic và Dào tao các huyn, thành phô;
Giárn dôc các trung tarn GDNN-GDTX chju trách nhim thi hành Quyêt dh- ki
nay .1.
Noi nit/In:
- NiurDiêu 3;
- UBND tinh (b/c);
- GD, các PGD So;
- Lwi: VT, GDTX-GDCN.

