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QUYẾT ĐỊNH
Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh
của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
Căn cứ Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Quy định về điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TTBGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình 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 Ninh Bình;
Căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động đào
tạo bồi dưỡng ngoại ngữ của Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh của Trung tâm
Anh ngữ APLUS Ninh Bình trực thuộc Công ty cổ phần Giáo dục APLUS Thanh
Hoá tại 03 (ba) địa điểm đào tạo sau:
1. Cơ sở tại thành phố Tam Điệp: Số 124 Đồng Giao, phường Bắc Sơn, thành phố
Tam Điệp;
2. Cơ sở tại huyện Kim Sơn: xã Tân Thành, huyện Kim Sơn;
3. Cơ sở tại huyện Yên Mô: Phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.
Lí do đình chỉ: Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình đã vi phạm các quy định về
tổ chức hoạt động và sử dụng giáo viên người nước ngoài, cụ thể:
- Đã đưa 01(một) người nước ngoài quốc tịch Phi-lip-pin vào dạy tiếng Anh tại
Trung tâm nhưng không thực hiện chức năng mời, bảo lãnh đối với người nước ngoài
theo đúng quy định; không thực hiện việc khai báo tạm trú; chưa được cấp giấy phép
lao động, không khai báo với cơ quan chức năng;
- Sử dụng 03(ba) giáo viên người nước ngoài có giấy phép lao động di chuyển
từ Thanh Hóa ra Ninh Bình nhưng không có văn bản thông báo với Sở Lao động
Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình;
- Sử dụng con dấu của Trung tâm và tên chức danh của người đứng đầu Trung
tâm không đúng với hồ sơ xin cấp phép hoạt động;
- Giảng dạy chương trình không có trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động.
Thời hạn đình chỉ: 12 tháng tính từ ngày ra Quyết định.
Điều 2. Trung tâm Anh ngữ APLus Ninh Bình không được tổ chức các hoạt
động giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ tại tất cả các cơ sở đào tạo của Trung tâm trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình.
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Trung tâm Anh ngữ APLUS Ninh Bình có trách nhiệm hoàn trả học phí cho
các học viên chưa kết thúc khóa học và giải quyết các thủ tục khác có liên quan nhằm
đảm bảo quyền lợi của người học và người lao động tại Trung tâm. Thời hạn hoàn
thành chậm nhất vào ngày 15/5/2021.
Sau thời hạn đình chỉ, nếu Trung tâm khắc phục được những sai phạm đã nêu
trong Điều 1, nộp hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục trở lại về Sở Giáo dục và Đào
tạo để được thẩm định cấp phép hoạt động.
Điều 3. Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ
APLUS Ninh Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục APLUS Thanh Hoá và thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Sở;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Công an tỉnh;
- Sở LĐ,TB&XH tỉnh;
- Phòng GD&ĐT Kim Sơn; Tam Điệp; Yên Mô;
- Thanh tra Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTX. H/10.
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