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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:             

         

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

       Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14  tháng  8 năm 2019 

KẾT LUẬN 
Về việc phản ánh của người dân về sai phạm của Trung tâm phát triển 

trí tuệ Tư duy toàn diện I – Math Vũng Tàu 
_______________________________ 

 

 Ngày 31/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được đơn phản ánh 

người dân về sai phạm của Trung tâm phát triển trí tuệ Tư duy toàn diện I – Math 

Vũng Tàu và có kèm 15 hình ảnh chụp lại từ tài khoản facebook và zalo Nguyễn 

Mai Loan. 

 Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-SGDĐT ngày 10/7/2019 về việc thanh tra 

tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố 

Vũng Tàu. Đoàn thanh tra Sở GDĐT đã xuống kiểm tra hoạt động của Trung tâm 

phát triển trí tuệ Tư duy toàn diện I – Math Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

I. Kết quả xác minh 

Theo đơn phản ánh của công dân thì Trung tâm phát triển trí tuệ Tư duy toàn 

diện I - Math Vũng Tàu có 04 sai phạm, gồm: 

1. Clip cô Loan test học sinh không chính xác nhưng cô vẫn dùng clip đó để 

Marketinh cho Trung tâm của mình. 

2. Đội ngũ giáo viên tại Trung tâm không đảm bảo chuyên môn theo quy 

định. 

3. Trung tâm sang nhượng quyền hoạt động cho 09 chi nhánh khi Trung tâm 

hoạt động chưa đủ 01 năm. 

4. Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du 

lịch cấp cho bà Nguyễn Thị Mai Loan số 1532/2019/QTG với loại hình: Mỹ thuật 

ứng dụng có nguy cơ bị làm giả. Với loại hình này bà Loan không thể nhượng 

quyền để mở chi nhánh Trung tâm toán tư duy. 

Sở GDĐT đã có thư mời số 04/GM-TTr  ngày 12/7/2019 mời công dân có 

đơn phản ánh nhằm xác minh đơn phản ánh đúng của công dân và đúng nội dung 

phản ánh hay không. 

Ngày 18/7/2019 tại phòng Thanh tra Sở GDĐT các thành viên Đoàn thanh 

tra đã làm việc với 04 công dân có đơn thư phản ánh, xác định rõ những nội dung 

trong thẩm quyền xác minh của Đoàn và đề nghị phía công dân cung cấp tài liệu, 

những chứng cứ có liên quan nội dung phản ánh. Tuy nhiên bên công dân có đơn 

phản ánh chỉ cung cấp những tài liệu chụp lại từ tài khoản facebook, zalo Nguyễn 
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Mai Loan, số điện thoại của bà Loan được cho là chủ Trung tâm phát triển trí tuệ 

Tư duy toàn diện I - Math Vũng Tàu và địa chỉ chi nhánh của Trung tâm tại 23 

Nguyễn Thái Học và 53 Nguyễn Hữu Cảnh Tp. Vũng Tàu. Ngoài ra, công dân có 

đơn phản ánh không có tài liệu chứng cứ nào khác. 

Ngày 22/7/2019 Đoàn thanh tra đã tới địa chỉ 23 Nguyễn Thái Học và 53 

Nguyễn Hữu Cảnh Tp. Vũng Tàu. Tại 02 địa chỉ này có treo biển hiệu Trung tâm 

phát triển trí tuệ Tư duy toàn diện I - Math Vũng Tàu khai trương từ 01/5/2019. 

Đoàn tìm hiểu được biết Trung tâm có thuê tại 02 địa chỉ nêu trên hoạt động được 

02 tháng và đã trả mặt bằng không thuê và không hoạt động nữa. Hiện chủ nhà 

đang cho sơn sửa lại để cho thuê mới.  

II. Chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT 

- Trung tâm phát triển trí tuệ Tư duy toàn diện I - Math Vũng Tàu hoạt 

động tự phát, tự mở cơ sở tại 23 Nguyễn Thái Học và 53 Nguyễn Hữu Cảnh Tp. 

Vũng Tàu. Sở GDĐT yêu cầu Trung tâm phát triển trí tuệ Tư duy toàn diện I - 

Math Vũng Tàu gỡ bỏ các biển hiệu quảng cáo, chấm dứt hoạt động khi chưa được 

sự thẩm định và cấp phép của Sở GDĐT.  

- Các tài liệu chứng cứ của công dân có đơn thư phản ánh cung cấp từ 

nguồn mạng xã hội (zalo, facebook) không đủ căn cứ pháp lý để khẳng định có sự 

chuyển nhượng, bằng cấp giả cũng như clip Marketing của Trung tâm là sai phạm. 

 Trên đây là kết luận về việc phản ánh của người dân về sai phạm của Trung 

tâm phát triển trí tuệ Tư duy toàn diện I – Math Vũng Tàu./.  

Nơi nhận: 

    - UBND tỉnh (báo cáo); 

    - Thanh tra Tỉnh; 

    - UBND TP. Vũng Tàu; 

    - Trung tâm I-Math; 

    - Công dân phản ánh; 

    - Phòng PA 03, Công an Tỉnh;  

    - Phòng QLCL; TCCB; GDTrH-TX; 

    -  Website Sở GDĐT;                                                                              
    - Lưu: VT, TTr, Diepntb. 

 

 

          GIÁM ĐỐC  
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