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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải thể Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky  

và các cơ sở trực thuộc tại tỉnh Lai Châu 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky;  

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-SGDĐT ngày 05/12/2016 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; 

Căn cứ Tờ trình về việc giải thể Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky của 

Công ty TNHH MTV Giáo dục và Công nghệ MHT và các cơ sở trực thuộc tại 

tỉnh Lai Châu, báo cáo kết quả hoạt động và các vấn đề liên quan đến trung tâm 

trước khi giải thể của Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và 

Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky và các cơ sở trực thuộc 

tại tỉnh Lai Châu thuộc Công ty TNHH MTV Giáo dục và Công nghệ MHT, gồm: 

- Cơ sở 1: Số nhà 300, đường Trần Phú, phường Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

- Cơ sở 2: Khu Trung tâm thương mại, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu.  

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2017/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


- Cơ sở 3: Bản Máy Đường, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu.  

- Cơ sở 4: Thôn Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.  

Lý do giải thể: Trung tâm kinh doanh không hiệu quả do dịch bệnh 

Covid-19 kéo dài, không đủ kinh phí duy trì hoạt động tại các cơ sở; trong vòng 

1,5 năm trở lại đây Trung tâm không tổ chức hoạt động giáo dục. 

Điều 2. Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky và các cơ sở trực thuộc tại tỉnh 

Lai Châu chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm (nếu có); đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học 

viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên theo quy định của pháp luật. Niêm yết 

công khai Quyết định giải thể tại trụ sở của Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky và 

các cơ sở trực thuộc. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Trưởng 

phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Giám đốc: Công ty TNHH MTV Giáo dục và Công nghệ MHT, Trung 

tâm ngoại ngữ Dream Sky chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu (để biết); 

- Phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu (để biết); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-TX&CN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Hồng Phương 
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