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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019
ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC
QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020”
I. Căn cứ lập kế hoạch
- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025”;
- Công văn số 1257/BGDĐT-KHTC ngày 02/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án NNQG;
- Kế hoạch số 2437/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Bình
Thuận về Triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017 – 2020
và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
- Kế hoạch số 1377/KH-UBND ngày 9/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận
về Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
II. Mục tiêu
- Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông,
giáo dục mầm non trong tỉnh;
- Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ;
- Nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của tất
cả giáo viên tiếng Anh theo yêu cầu của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, chuẩn bị triển khai Chương
trình giáo dục phổ thông mới; chuẩn bị chương trình tiếng Anh tăng cường ở cấp
học Tiểu học và THCS;
- Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học ngoại ngữ;
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường
dạy và học ngoại ngữ.
III. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục triển khai chương trình ngoại ngữ các cấp học theo Hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Mục tiêu: Triển khai có hiệu quả chương trình tiếng Anh 10 năm và tiếng
Anh tăng cường nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng chuẩn đầu ra đối
với học sinh các cấp học.
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- Nội dung:
+ Tiếp tục triển khai và mở rộng Chương trình tiếng Anh 10 năm tại các cơ
sở giáo dục đủ điều kiện.
+ Tổ chức kiểm tra đánh giá NLNN để chọn học sinh đủ điều kiện học
chương trình tiếng Anh 10 năm (lớp 6 và lớp 10).
+ Liên kết với tổ chức giáo dục uy tín triển khai chương trình tiếng Anh
tăng cường cho cấp THCS và THPT, sử dụng nguồn kinh phí tự nguyện từ phía
phụ huynh, các nhà tài trợ.
+ Tổ chức các lớp tập huấn giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh
tăng cường.
+ Tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở GDMN.
- Sản phẩm dự kiến:
+ Mở rộng quy mô triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm ở các cấp: 08
trường THPT, 50 trường THCS và triển khai ở 130/278 trường TH trên địa bàn tỉnh.
+ 02 trường THPT, 05 trường THCS sử dụng chương trình tiếng Anh tăng
cường để giảng dạy cho học sinh từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
+ 30 Gv được tập huấn giảng dạy chương trình tiếng Anh tăng cường.
+ Mỗi huyện có ít nhất 2 trường MN, MG dạy thí điểm, riêng thành phố Phan
Thiết và thị xã La Gi có ít nhất 4 trường dạy thí điểm làm quen tiếng Anh cho trẻ.
2. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư
phạm cho giáo viên các cấp học phổ thông
- Mục tiêu: Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo
viên ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo.
- Nội dung: Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước đã được
kiểm định để tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao NLNN, NLSP cho giáo viên
tiếng Anh.
- Thời gian thực hiện: theo thỏa thuận với Trường ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí
Minh, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2018.
- Sản phẩm dự kiến:
+ 50 giáo viên tiếng Anh các cấp được Trường ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí
Minh bồi dưỡng nâng cao NLNN.
+ 75 giáo viên tiếng Anh các cấp được Trường ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí
Minh bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm.
- Kinh phí thực hiện: kinh phí tổ chức bồi dưỡng do Đề án ngoại ngữ 2020
chi trả.
3. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng
CNTT trong dạy và học ngoại ngữ:
- Mục tiêu: Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ tại
các cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong
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dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên các cơ sở giáo dục triển khai Chương trình tiếng
Anh 10 năm, tiếng Anh tăng cường và các khu vực đặc biệt khó khăn.
- Nội dung:
+ Mua sắm các trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học ngoại
ngữ các cấp học.
+ Từng bước đầu tư, trang bị các phòng nghe nhìn và đa phương tiện cho
các cơ sở giảng dạy chương trình tiếng Anh 10 năm, tiếng Anh tăng cường.
- Sản phẩm dự kiến: 80% các trường THPT, 50% trường THCS, 25%
trường TH được trang bị phòng thực hành tiếng; 100% các trường học đảm bảo
các yêu cầu tối thiểu phục vụ giảng dạy ngoại ngữ.
- Kinh phí thực hiện: nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị dạy và học.
4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của dạy và
học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tới giáo viên, học
sinh và cán bộ quản lý
- Mục tiêu: Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhận thấy được
ý nghĩa quan trọng của của việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong
giai đoạn hiện nay.
- Nội dung:
+ Phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận, các cơ quan
truyền thông nhà nước… trong việc tuyên truyền sâu rộng về việc thực hiện “Đề
án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 –
2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
+ Triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và
học sinh các chủ trương, chính sách, đề án, kế hoạch liên quan đến việc dạy và
học ngoại ngữ.
- Sản phẩm dự kiến: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được
tuyên truyền về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.
5. Tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh, các cuộc thi hùng biện, thuyết
trình bằng tiếng Anh, các mô hình cộng đồng học tập ngoại ngữ; phát động
phong trào giáo viên và học sinh cùng học ngoại ngữ
- Mục tiêu:
+ Tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường sử dụng
ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục.
+ Xây dựng và phát triển môi trường học tập ngoại ngữ.
- Nội dung:
+ Phát huy và nhân rộng các mô hình như: Câu lạc bộ tiếng Anh, Hội thi
hùng biện tiếng Anh tại các trường.
+ Tạo điều kiện để thu hút, đãi ngộ giáo viên, tình nguyện viên ở nước
ngoài về làm việc tại tỉnh Bình Thuận.
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+ Phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị, trường làm việc với tổ chức
Lattitude Global Volunteering (LATTITUDE), Đại sứ quán Hoa Kì… để tiếp
tục mời giáo viên tình nguyện người nước ngoài về giảng dạy tại các trường
THPT chuyên Trần Hưng Đạo, THPT Phan Thiết và một số trường THPT khác.
- Sản phẩm dự kiến:
+ Hầu hết các cơ sở giáo dục đều tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt ngoại
khóa về tiếng Anh.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh hoặc hội
thi cấp tỉnh dành cho các Câu lạc bộ tiếng Anh ở các cấp học.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với mục tiêu có khoảng 04 giáo viên người
nước ngoài giảng dạy và làm công tác tình nguyện tại các trường, đơn vị trên địa
bàn tỉnh.
- Kinh phí thực hiện: 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng)
Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh dành cho các cấp học:
1 lần x 50.000.000đ= 50.000.000đ
6. Phối hợp với các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm
vụ bồi dưỡng tập trung giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông
Phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng
nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 50 giáo viên tiếng Anh các cấp và bồi dưỡng
năng lực sư phạm cho 75 giáo viên giáo viên tiếng Anh các cấp.
Dự kiến các lớp này sẽ tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2018.
IV. Kinh phí
- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương.
- Các nguồn huy động, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
Đối với hoạt động phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng cho giáo viên
ngoại ngữ các cấp học phổ thông:
- Kinh phí tổ chức khóa bồi dưỡng do đơn vị bồi dưỡng (10 đơn vị được
Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ) chi trả từ nguồn kinh phí của Đề án
NNQG cấp cho đơn vị.
- Kinh phí hỗ trợ cho giáo viên ngoại ngữ tham gia lớp bồi dưỡng (nếu có)
do đơn vị cử đi chi trả theo quy định hiện hành.
V. Các đề xuất, kiến nghị: Không./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- UBND tỉnh (để biết);
- Các Phòng CMNV Sở;
- Lưu VT, GDTrH (Hùng_03b).
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