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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021
Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (Đề án NNQG);
Căn cứ Công văn số 925/BGDĐT-KHTC ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 21/11/2019 của Uỷ ban nhân dân
(UBND) tỉnh Bình Phước về việc Điều chỉnh, bổ sung triển khai nhiệm vụ Đề án
“Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Bình
Phước giai đoạn 2019-2025
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề
án NNQG năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án NNQG trên địa bàn tỉnh, tập
trung chủ yếu vào công tác nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đạt chuẩn về năng
lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm
2018.
- Triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
môn tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
- 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 trong hoạt động dạy học và kiểm
tra, đánh giá.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đủ về số lượng và đảm bảo chất
lượng.
- Tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 120
giáo viên bộ môn Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS theo Kế hoạch số 259/KHUBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày
18/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng,
chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế IELTS cho 240 giáo viên bộ môn
Tiếng Anh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025;
- Phối hợp cùng đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi
dưỡng năng lực ngoại ngữ theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 theo cấp
học cho 200 chỉ tiêu được giao.
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- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho 825 giáo viên bộ môn Tiếng
Anh của 3 cấp học phổ thông theo 2 hợp phần: năng lực giảng dạy tiếng Anh theo
Chương trình môn Tiếng Anh trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năng
lực tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.
- Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho 50 giáo viên được giao nhiệm vụ thí
điểm thực hiện dạy môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh trong các trường
phổ thông theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh.
- Khuyến khích các chương trình tự đào tạo, tự bồi dưỡng của đội ngũ giáo
viên bộ môn Tiếng Anh.
2. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các chương trình dạy và học ngoại
ngữ theo cấp học, tập trung triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm trong các
trường phổ thông. Từng bước thí điểm triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một
số môn học (như môn toán và các môn khoa học tự nhiên) ở hai trường chuyên và
các trường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận
chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí như: Xây dựng ngân hàng dữ liệu phục
vụ cho hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ trong dạy và học
ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện cơ sở vật
chất, phần mềm phục vụ dạy và học ngoại ngữ: từng bước hoàn thiện việc xây dựng
phòng học ngoại ngữ (phòng Lab) ở các cơ sở giáo dục, bổ sung thiết bị phục vụ
hoạt động dạy và học; tăng cường trang thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá, ưu tiên các khu vực
khó khăn.
5. Xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng, tăng cường năng lực quản
lý của đội ngũ cán bộ quản lý triển khai hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Tăng
cường công tác truyền thông về hoạt động dạy và học ngoại ngữ đến toàn xã hội, đặc
biệt là giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh
giá việc thực hiện Đề án. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường
xuyên, định kỳ và đột xuất; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá.
6. Khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp
tác, đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ. Khuyến khích các tổ chức, cá
nhân tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ
trên địa bàn tỉnh.
7. Phát triển và nhân rộng mô hình tự học, tự nâng cao trình độ ngoại ngữ;
tăng cường xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ, ưu tiên các hoạt động theo định
hướng nghề nghiệp, phục vụ nhu cầu công việc và hỗ trợ kết nối việc làm; phát động
các phong trào học và sử dụng ngoại ngữ.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn ngân sách Trung ương cấp: đối với nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực
ngoại ngữ cho 200 chỉ tiêu theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho
Việt Nam;
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- Ngân sách địa phương cấp: đối với nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực
nghiệp vụ sư phạm cho 825 giáo viên bộ môn Tiếng Anh thuộc 3 cấp học phổ thông;
- Kinh phí của các chương trình, đề án trong nước và các chương trình, dự án
viện trợ, vay vốn có liên quan.
- Kinh phí tài trợ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
BECAMEX Bình Phước đối với nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ
cho 120 giáo viên bộ môn Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS.
- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa giáo dục trong việc cung cấp trang thiết bị cho
các cấp học, trong việc tổ chức các cuộc giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Tổ chức các khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực, bồi dưỡng phương pháp
giảng dạy cho giáo viên.
- Đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện.
2. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
- Triển khai nghiêm túc các hoạt động theo yêu cầu của Kế hoạch này.
- Có biện pháp để các giáo viên tiếng Anh của đơn vị thực hiện nghiêm túc
nhiệm vụ bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, tiến tới nâng cao chất lượng
dạy và học môn tiếng Anh của đơn vị, đáp ứng yêu cầu của Đề án./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- BQL Đề án NNQG;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT,GDTrH.

GIÁM ĐỐC

