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Bình Thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2017

V/v tăng cường tiếng Việt cho trẻ em
DTTS trong các cơ sở giáo dục mầm non

Kính gửi: Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 846/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ
em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020,
định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và công văn số
1099/BGDĐT-GDMN ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng
cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non,
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo một số
nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số tại
địa phương:
- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch chi
tiết và triển khai thực hiện tại địa phương.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tăng cường tiếng Việt (TCTV),
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch TCTV theo lộ trình và báo cáo về Sở Giáo
Dục và Đào tạo cùng kỳ báo cáo tổng kết năm học.
- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế
hoạch TCTV trong toàn huyện hàng năm, từng giai đoạn, qua đó biểu dương,
khen thưởng các cá nhân, tổ chức có cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo.
2. Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số:
- Rà soát việc xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc
thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục mầm non theo bộ tiêu chí (phụ lục
kèm theo). Trong quá trình xây dựng môi trường TCTV cần chú ý: phân loại khả
năng của trẻ để có phương pháp, nội dung TCTV phù hợp với đối tượng trẻ;
tăng thời lượng tập nói tiếng Việt, đặc biệt là đối với những trẻ mới ra lớp, khả
năng giao tiếp còn hạn chế; tạo cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt cho trẻ mọi lúc
mọi nơi. Lồng ghép nội dung TCTV vào các hoạt động giáo dục hàng ngày cho
trẻ.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu, học liệu cho giáo viên và trẻ nhằm đảm bảo chất
lượng TCTV.
3. Bồi dưỡng nội dung, phương pháp tăng cường tiếng Việt:
- Bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán, nhân viên hỗ
trợ ngôn ngữ (nếu có) tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở tổ chức, đồng thời
chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện: cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu để tổ

chức triển khai tập huấn lại cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc
biệt là giáo viên dạy lớp ghép nhiều dân tộc và nhiều độ tuổi.
- Phối hợp các lực lượng xã hội trên địa bàn tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ
TCTV cho cha mẹ trẻ người DTTS.
4. Công tác xã hội hóa:
- Phối hợp với đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ…xây dựng câu lạc bộ đọc sách
tại thôn bản, hướng dẫn cha mẹ trẻ tạo dựng môi trường tiếng Việt tại nhà và
tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt với trẻ. Tổ chức cho các em mẫu giáo 5
tuổi giao lưu với học sinh tiểu học, tham gia ngày hội nói tiếng Việt; phối hợp
với hội phụ huynh sưu tầm các tác phẩm văn học dân gian (truyện thơ, sử thi,
câu đố, bài hát…) của người dân tộc thiểu số để dùng trong các trường.
- Khuyến khích, tạo điều kiện, huy động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá
nhân, phụ huynh đóng góp kinh phí, sách vở, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, vật
dụng sinh hoạt tại địa phương để hỗ trợ cho việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ
mầm non.
- Lồng ghép các chương trình, dự án khác nhau trên cùng địa bàn và huy
động hợp lý nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong, ngoài
huyện từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất; trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học
liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặt biệt là các điểm lẻ nhằm thực hiện
tốt kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng DTTS.
- Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động gia đình người DTTS tạo
điều kiện cho con em đến trường, học 2 buổi/ngày và bán trú tại trường để trẻ có
thời gian, cơ hội được tăng cường tiếng Việt.
Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn
trương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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