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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Đề án dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2021
Căn cứ Công văn số 92/BGDĐT-KHTC ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm
2021, Sở GDĐT tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại
ngữ năm 2021 tại Quảng Trị, cụ thể như sau:
I. Mục tiêu
- Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; ưu
tiên bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá trong hoạt động dạy và học ngoại ngữ theo hướng
tiếp cận chuẩn quốc tế.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và học
ngoại ngữ, đẩy mạnh xã hội hóa.
- Mở rộng quy mô dạy học ngoại ngữ từ lớp 3 và dạy học tự chọn tiếng Anh
theo chương phổ thông mới cho học sinh lớp 1, 2.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học
của Bộ GDĐT.
- Tiếp tục triển khai dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm ở các cơ sở giáo
dục thực hiện các năm học trước. Chỉ đạo các phòng GDĐT các huyện thị xã thành
phố tập trung nguồn lực để triển khai ở các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện trong
năm học 2021-2022.
- Động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện phù hợp để các cơ sở có cấp
giáo dục tiểu học thực hiện việc dạy học tiếng Anh tự chọn ở các lớp 1, 2.
2. Tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm
cho giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông bảo đảm tiến độ triển khai Chương
trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018.
- Thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo qui định về năng
lực (giáo viên tiểu học, trung học cơ sở đạt Bậc 4 và giáo viên trung học phổ thông
đạt Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc) và trình độ đào tạo theo Luật Giáo
dục 2019.
- Các phòng GDĐT rà soát đội ngũ giáo viên tiếng Anh về số lượng để xây
dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố có
phương án tuyển dụng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác sinh hoạt
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chuyên môn, tổ chức chuyên đề, hội thảo để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo
viên.
- Sở GDĐT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực được Bộ
GDĐT thông báo để chủ động có kế hoạch nâng cao năng lực tiếng Anh cho 35 giáo
viên các cấp học và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 200 giáo viên TH, THCS và
THPT. Phối hợp với Trung tâm Khảo thí Cambridge VN 503 bồi dưỡng năng lực
đánh giá kỹ năng vấn đáp cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh.
3. Tổ chức các hoạt động phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ
- Các cơ sở giáo dục căn cứ Công văn số 1906/SGDĐT-GDTrHGDTX ngày
18/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo và sử dụng bộ sổ tay hướng dẫn tổ chức các
hoạt động do Bộ GDĐT ban hành (https://bit.ly/2MdwUPl) để xây dựng kế hoạch
tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Anh, các hoạt động trải nghiệm,
hoạt động tập thể lồng ghép với các chủ đề trong năm học. Trong quá trình tổ chức,
chú trọng để số lượng và tính tập thể trong hoạt động nhằm động viên, khích lệ học
sinh, giáo viên các bộ môn cùng tham gia.
- Tổ chức Hội thi tiếng Anh cho học sinh trung học nhằm đẩy mạnh phong trào
dạy học tiếng Anh theo hướng thực hành và ứng dụng công nghệ trong dạy học.
- Các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết
quả về Sở GDĐT trước ngày 01/6.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ
- Sở GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để triển khai ứng
dụng nền tảng công nghệ hỗ trợ dạy học tiếng Anh trực tuyến nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục đại trà ở một số trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh và lựa chọn
một số đơn vị trường học để triển khai thí điểm ứng dụng nền tảng công nghệ hỗ trợ
dạy học tiếng Anh trực tuyến.
- Giáo viên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, giao
nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh làm bài trên nền tảng công nghệ ứng dụng
Internet.
- Khai thác và ứng dụng phần mềm quản lý ngân hàng đề trong các hoạt động
kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ ở các cơ sở giáo dục.
5. Công tác tuyên truyền
- Cần chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả và nhiệm vụ của dạy
học ngoại ngữ thông qua các hoạt động chung, hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
- Đăng các tin bài trên cổng thông tin điện tử của đơn vị về các hoạt động dạy
học ngoại ngữ, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, động viên các phong trào tốt,
người tốt, hoạt động hay để khích lệ quá trình tổ chức và nhanh rộng mô hình.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục trung học-Giáo dục thường xuyên
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án Ngoại
ngữ năm 2021 và hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện.
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- Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo
Sở GDĐT và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả nội dung trọng tâm.
2. Các phòng GDĐT và các trường có cấp học THPT
- Đối với các trường có cấp học THPT, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai
các nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị, tổng hợp kết quả báo cáo Sở GDĐT trước
30/10/2021.
- Các phòng GDĐT chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm
vụ của các đơn vị trực thuộc quyền quản lý; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở
GDĐT vào trước 30/10/2021.
Nhận được Kế hoạch, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Ban QL ĐANN Quốc gia;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.
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