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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 242/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

           Cẩm Xuyên, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, 

phổ thông năm 2022 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ 

trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025; 

Văn bản số 995/BGDĐT-ĐANN ngày 11/3/2021 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ Quốc gia và đề xuất 

kế hoạch triển khai tại đơn vị; 

Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo; 

Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh về việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, phổ 

thông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2025; 

Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc triển khai Đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường MN, TH và THCS 

huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2017-2025;  

Kế hoạch số 1063/SGD&ĐT ngày 14/6/2021 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về 

việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ. 

II. MỤC TIÊU CHUNG 

Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp 

tục triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh ở các cấp học, trình độ đào tạo, 

nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc; tăng 

cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập, góp phần 

vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ 

cho giáo dục phổ thông vào năm 2025. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Triển khai chương trình, sách giáo khoa, tài liệu dạy và học cho các 

cấp học theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam  



2 
 

1.1. Đối với giáo dục mầm non 

Triển khai chương trình cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh tại những cơ 

sở giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện, phấn đấu 80% trường đã đạt 

chuẩn quốc gia triển khai thực hiện. 

1.2. Đối với giáo dục phổ thông 

Đối với Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (lớp 3-12): Tiếp tục triển khai 

theo chương trình môn tiếng Anh trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 

2018 và Chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm, đối với lớp 3 đến lớp 5 thực hiện 

dạy đủ 4 tiết/ tuần;  

Đối với Chương trình tiếng Anh lớp 1 và lớp 2: Triển khai tại những cơ sở 

giáo dục có nhu cầu và đủ điều kiện. Phấn đấu 90% số trường tiểu học triển khai 

cho lớp 1 hoặc lớp 2, trong đó 50% số trường triển khai cho cả lớp 1 và lớp 2; 

Đối với các chương trình ngoại ngữ khác: Triển khai theo chương trình môn 

ngoại ngữ tương ứng trong Chương trình GDPT 2018 và các hướng dẫn có liên 

quan của Bộ GDĐT;   

2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá dạy và học tiếng Anh  

Phát triển ngân hàng câu hỏi thi, đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; ngân 

hàng dữ liệu về kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ (thông tin và các nội 

dung hỗ trợ kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ); 

Hướng dẫn sử dụng ngân hàng dữ liệu về hoạt động kiểm tra đánh giá thường 

xuyên và định kỳ trong dạy và học ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông; 

Nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên đảm bảo 

chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế. 

3. Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh  

Đảm bảo đủ số lượng giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và 

học ngoại ngữ năm 2022 và các năm tiếp theo, đặc biết đối với giáo viên ngoại ngữ 

đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho 

giáo viên, chú trọng việc bồi dưỡng phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng 

học sinh ở các cấp học. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị cần 

thiết cho dạy học tiếng Anh  

Lựa chọn, trang bị bổ sung các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn ngoại ngữ theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông năm 2018; 
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Bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng trang thiết bị phục vụ dạy và học 

ngoại ngữ và các hệ thống học liệu ngoại ngữ trực tuyến cho đội ngũ giáo viên. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học tiếng Anh 

5.1. Xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ 

Phát triển và nhân rộng mô hình tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng 

ngoại ngữ; tăng cường xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ;  

Tiếp tục phát động phong trào giáo viên, học sinh cùng học ngoại ngữ; 

Tiếp tục phát động các cuộc thi tiếng Anh theo chuẩn quốc tế như: IELTS, 

TOEFL, Cambridge…  

5.2. Nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

đánh giá việc thực hiện Đề án 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, hướng 

dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án cho đội ngũ cán bộ quản 

lý Đề án; 

Thực hiện các báo cáo trực tiếp và trực tuyến theo hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT và Bộ GDĐT. 

6. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách, quy định liên quan 

đến việc dạy và học tiếng Anh 

Bố trí thời gian làm việc phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tiếng 

Anh tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực thực tế; 

Các cơ sở giáo dục chủ động liên kết với các trung tâm ngoại ngữ có giáo 

viên người nước ngoài đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ, trực tiếp giảng dạy cho 

học sinh, tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng giáo viên và hỗ trợ nhà trường trong 

một số hoạt động ngoại khóa liên quan đến dạy và học ngoại ngữ theo Văn bản số 

3177/UBND-GD ngày 04/11/2020 của UBND huyện về việc dạy học tiếng Anh có 

yếu tố giáo viên người nước ngoài tại các trường MN, phổ thông; 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

7. Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học tiếng Anh 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp 

tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học tiếng Anh, đặc biệt là các chương 

trình dạy và học tiếng Anh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin; 

Khuyến khích và phát huy cơ chế tự chủ của các nhà trường trong việc nâng 

cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. 

8. Tăng cường công tác quản lý dạy học tiếng Anh trong các trường học 
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Xây dựng kế hoạch cụ thể về dạy học tiếng Anh trong từng kỳ, năm học và 

đồng thời báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý, giám sát; 

Đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy của giáo viên 

thông qua chất lượng học sinh: đối với tiểu học sẽ thực hiện kiểm tra đầu ra đối với 

lớp 5 và giám sát đánh giá chất lượng cuối kỳ, cuối năm đối với lớp 3, 4, 5; đối với 

THCS kiểm tra đầu ra đối với lớp 9 và kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ, cuối 

năm đối với các lớp 6, 7, 8, 9.   

Quản lý có hiệu quả hoạt động dạy học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn. Nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về lợi ích của học ngoại 

ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố 

trí năm 2022 cho chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo theo phân cấp 

ngân sách nhà nước; kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu của các cơ sở giáo dục đào tạo, nguồn tài trợ hỗ 

trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các khoản thu hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì triển khai các chương trình ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông; tham mưu các chính sách khuyến khích học sinh học ngoại ngữ; 

tham mưu đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ thực hiện 

có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 

năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ; phát động các 

phong trào, các cuộc thi theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; 

Phối hợp tham mưu đủ đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và 

học ngoại ngữ năm 2022 và các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018; 

Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở GDĐT và Bộ GDĐT về kết quả 

thực hiện hàng năm. 

2. Phòng Nội vụ 

Theo phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức để phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu đủ số lượng giáo viên theo t  lệ, 

cơ cấu trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao đáp ứng yêu cầu triển 

khai dạy và học ngoại ngữ năm 2022 và các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu triển 

khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 
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Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu bố trí kinh phí 

thường xuyên thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng 

kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ Kế hoạch để triển khai tại địa phương phù hợp với điều kiện cơ sở 

vật chất hiện có và đảm bảo khi triển khai dạy học tiếng Anh đáp ứng được theo 

yêu cầu về chất lượng của Bộ GDĐT quy định; 

5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; quán triệt 

và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản lý dạy học, bồi dưỡng giáo 

viên, đầu tư trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các 

trường mầm non, phổ thông năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành 

liên quan, các cơ sở giáo dục, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- T.Trực Huyện u ; T.Trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: GD&ĐT, NV, TC-KH;                       

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các cơ sở giáo dục trong huyện; 

- Chánh VP, PVP HĐND-UBND; 

- Lưu: VT, GD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH                           

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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