UBND THỊ XÃ AN KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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An Khê, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo sơ kết thực hiện Đề án
dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2020

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS.
Thực hiện Công văn số 2576/SGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc chuẩn bị sơ kết thực hiện Đề án dạy và học ngoại
ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2020,
Phòng 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 20212025 như sau:
1. Các đơn vị 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).
2. 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.
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 (file PDF
có dấu đỏ và file mềm về Phòng GDĐT trước ngày 10/01/2021, qua địa chỉ email
bndanh.gialai@moet.edu.vn).
- Các file biểu mẫu (phụ lục 1, 2) 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, sau đó tải về ký đóng dấu và gửi lại qua emai theo quy định.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện
và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo./.
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Phụ lục 5
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ
TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
(Kèm theo Công văn số
/SGDĐT-GDTrH ngày /12/2020 Sở GDĐT Gia Lai)
ĐƠN VỊ
…………………………………
Số:

/………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày

tháng

năm 2021

BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ
THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
Thực hiện Công văn số ...
/PGDĐT-THCS ngày
tháng 12/2020 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2020, .... xin báo cáo
như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện
1. Văn bản số…
2. Văn bản số…
...
Căn cứ các văn bản này, tính đến năm 2020, đã có …… đơn vị đang triển khai các
hoạt động Đề án dạy và học ngoại ngữ gồm có:
1. …….
2. …….
…
- Căn cứ các văn bản này, tính đến năm 2020, đơn vị đã tổ chức các hoạt động thực
hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ như:
1. …….
2. …….
…
2. Về việc triển khai các nội dung chuyên môn theo nhiệm vụ trọng tâm năm
2017, 2018, 2019, 2020
- Công tác triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm ở các cấp học
- Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn
quốc tế;

- Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và
chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân;
- Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin
dạy và học ngoại ngữ;
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và
học ngoại ngữ.
- Công tác phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ để tổ chức dạy và học ngoại ngữ
với giáo viên là người nước ngoài.
3. Về việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí triển khai các hoạt động của
Đề án các năm 2017, 2018, 2019, 2020
- Để triển khai Đề án NNQG các năm 2017, 2018, 2019, 2020, đơn vị … đã bố trí
số kinh phí là …
- Đối với số kinh phí đã được phân bổ, đơn vị … đã phân bổ, quản lý và sử dụng
như sau:
- Tổng kinh phí đã sử dụng: …
- Các đơn vị/ các hoạt động được phân bổ kinh phí: …..(đề nghị làm rõ số kinh phí
và nhiệm vụ giao cho các đơn vị trực thuộc hoặc tổ bộ môn Tiếng Anh, cùng với kết quả
thực hiện nhiệm vụ đến thời điểm hiện tại ).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
2. Những khó khăn trong quá trình triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ tại
đơn vị
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2025
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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