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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2576/SGDĐT-GDTrH
V/v chuẩn bị sơ kết thực hiện
Đề án dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân
giai đoạn 2017-2020

Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2017-2025;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Kế hoạch số 2946/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai Triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2017-2025” của tỉnh Gia Lai.
Để chuẩn bị sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi là Đề án) giai đoạn 2017-2020 và tiếp tục triển
khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các
đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020 và đăng kí chỉ tiêu thực
hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 như sau:
1. Đối với các phòng GDĐT
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát thống kê tình hình dạy và học ngoại ngữ
theo Đề án và cập nhật chính xác số liệu vào các phụ lục kèm theo Công văn này, cụ
thể:
- Phụ lục 1: Đăng ký số lượng, tỉ lệ học sinh học chương trình Tiếng Anh hệ 10
năm từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025-2026, trong đó năm học 2020-2021 là
số liệu thực tế, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 là số liệu dự kiến (cấp
tiểu học-Biểu số 01, cấp THCS-Biểu số 02).
- Phụ lục 2: Đăng ký số lượng giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh và thiết bị
dạy học ngoại ngữ từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025-2026, trong đó năm học
2020-2021 là số liệu thực tế, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 là số liệu
dự kiến (cấp tiểu học-Biểu số 01, cấp THCS-Biểu số 02).
b) Một số nội dung cần lưu ý:
- Tỉ lệ học sinh học Tiếng Anh hệ 10 năm cấp tiểu học được tính bằng tỉ lệ số học
sinh học tiếng Anh hệ 10 năm (thời lượng 04 tiết/tuần) ở các lớp 3, 4, 5 trên tổng số
học sinh các khối lớp 3, 4, 5 của từng đơn vị.
- Thiết bị dạy học ngoại ngữ là các thiết bị hỗ trợ dạy nghe nhìn như máy cassette,
tivi, máy tính, máy chiếu,…
- Các đơn vị dự kiến đăng ký số liệu để đảm bảo tỉ lệ học sinh học chương trình
Tiếng Anh hệ 10 năm theo lộ trình như sau:

+ Đối với cấp tiểu học, đến năm học 2022-2023: 100% học sinh lớp 3 được học
chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm (thời lượng 4 tiết/tuần).
+ Đối với cấp THCS, đến năm học 2025-2026: 100% học sinh lớp 6 được học
chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm.
2. Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở
Rà soát thống kê thực trạng dạy học ngoại ngữ và đăng ký số liệu dạy và học
ngoại ngữ theo Đề án tại đơn vị ở các phụ lục sau:
- Phụ lục 3: Đăng ký số lượng và tỉ lệ học sinh học chương trình Tiếng Anh hệ
10 năm từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025-2026, trong đó năm học 2020-2021
là số liệu thực tế, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 là số liệu dự kiến.
- Phụ lục 4: Đăng ký số lượng giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh và trang thiết
bị dạy học ngoại ngữ từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025-2026, trong đó năm
học 2020-2021 là số liệu thực tế, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 là số
liệu dự kiến.
Lưu ý: Đối với trường phổ thông nhiều cấp học, các đơn vị thực hiện thống kê
theo từng cấp học. Cấp tiểu học và cấp THCS thống kê ở các phụ lục 1, 2, gửi về
phòng GDĐT; cấp THPT thống kê ở phụ lục 3, 4 gửi về Sở GDĐT.
3. Công tác báo cáo
- Các đơn vị báo cáo sơ kết thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020 theo mẫu Đề
cương báo cáo tại phụ lục 5, đồng thời gửi kèm theo các phụ lục nêu trên (phòng
GDĐT tổng hợp các biểu mẫu tại các phụ lục 1, 2; các trường phổ thông trực thuộc gửi
các phụ lục 3, 4) bằng văn bản và bằng file mềm về Sở GDĐT trước ngày 15/01/2021,
qua địa chỉ email giaoductrunghocgialai@gmail.com.
- Các file biểu mẫu tổng hợp số liệu sẽ được gửi qua Google Drive vào email của
các đơn vị. Đề nghị các đơn vị điền thông tin số liệu trong Google Drive trước ngày
16/01/2021.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách
nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

Nguyễn Văn Long

