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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 2732/VPUB-TTĐT ngày 

19 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về 

việc phối hợp trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Diễm. 

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức, đào tạo, 

bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo 

dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 

Căn cứ Công văn số 2864/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, 

Hiện tại, Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức, đào tạo, 

bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo 

dục thường xuyên vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được 

cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT vẫn có giá trị sử dụng 

trong việc thi hoặc xét tuyển viên chức nói chung, thi hoặc xét tuyển giáo viên 

nói riêng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phúc đáp để Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ trả lời bạn đọc./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                       

- Lưu: VT, TCCB.  

 

 

Trần Hồng Thắm 
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