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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trong các 

trường phổ thông trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4636/VPUB-

VXNV ngày 16/11/2022 về việc uỷ quyền Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ 

chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở các trường phổ 

thông trên địa bàn tỉnh năm 2022, 

Ngày 24/11/2022 tại Hội trường Trường phổ thông iSchool Ninh Thuận, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng 

Anh trong các trường phổ thông (sau đây gọi tắt là Hội nghị) với sự tham dự và chủ 

trì của Lãnh đạo Sở GDĐT, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Tỉnh Đoàn, Báo, Đài PTTH Ninh Thuận, Lãnh đạo Phòng GDĐT, chuyên 

viên phòng GDĐT, Lãnh đạo Trường, Tổ trưởng/Nhóm trưởng phụ trách môn 

Tiếng Anh các trường Tiểu học, THCS thuộc Phòng GDĐT, Giáo viên cốt cán môn 

tiếng Anh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; các Trường THPT và 

THCS, THPT trực thuộc Sở: Lãnh đạo Trường, Tổ trưởng/Nhóm trưởng phụ trách 

môn Tiếng Anh. (Tổng cộng gần 250 đại biểu). Các cơ quan, đơn vị không tham 

dự: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố; 

Hội Khuyến học tỉnh. 

Hội nghị đã nghe phát biểu khai mạc chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT, báo cáo 

đề dẫn, báo cáo Phân tích, đánh giá số liệu thống kê kết quả thi tốt nghiệp THPT 

của môn Tiếng Anh và kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 03 năm 2020, 2021 

và 2022, từ dữ liệu phân tích, nhận định việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá 

môn tiếng Anh tại các trường phổ thông; Hội nghị đã nghe 03 tham luận, 05 ý kiến 

trao đổi trực tiếp và 146 ý kiến đóng góp trên Phiếu khảo sát trực tuyến của đại 

biểu tham dự Hội nghị. 

Trên cơ sở các báo cáo đã được trình bày, các ý kiến thảo luận góp ý của đại 

biểu và ý kiến chỉ đạo hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết luận hội 

nghị như sau:  

I. Hội nghị thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

môn tiếng Anh trong thời gian tới  

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên tới đội ngũ cán bộ giáo viên, 

học sinh, cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc dạy và 

học tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Ninh Thuận, góp phần nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 
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- Phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục và các chuyên đề để tuyên truyền, tư vấn cho giáo viên, học 

sinh, nhân dân trong tỉnh về việc học, sử dụng tiếng Anh trong công việc, giao tiếp. 

- Xây dựng chuyên mục về dạy, học ngoại ngữ trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh, của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận để tuyên truyền về chủ 

trương, kế hoạch và nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng, hỗ trợ giáo viên, 

học sinh, cha mẹ học sinh trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. 

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

đánh giá việc thực hiện  

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với giáo viên, học 

sinh tự học, tự bồi dưỡng đạt chuẩn quốc tế về năng lực tiếng Anh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nâng cao 

chất lượng dạy học tiếng Anh và kết quả dạy học tiếng Anh hằng năm: Xây dựng 

đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp phòng và cấp trường để hỗ trợ, tư vấn trong 

các hoạt động chuyên môn các cấp; Thực hiện quản lý, giám sát việc triển khai và 

tổ chức thực hiện Kế hoạch; Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên môn thường 

xuyên, định kỳ nhằm tư vấn, thúc đẩy công tác dạy và học tiếng Anh.  

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ. 

3. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ 

- Rà soát, bố trí, sắp xếp đủ giáo viên dạy tiếng Anh đảm bảo định mức theo 

quy định thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tập trung bồi dưỡng 

nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các đơn vị điển hình làm nòng cốt 

chuyên môn trên địa bàn huyện, thành phố; đào tạo thành cốt cán cấp tỉnh. Xây 

dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đến năm 2023, 100% giáo viên ngoại ngữ của đơn 

vị đảm bảo đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định cấp 

học; khuyến khích giáo viên thi và đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Hạn chế sử 

dụng tiếng Việt trong các giờ dạy học ngoại ngữ (đặc biệt là kỹ năng Nói). 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh hoặc sinh hoạt 

theo cụm chuyên môn, mời chuyên gia trong nước hoặc quốc tế chia sẻ kinh 

nghiệm giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. 

- Bồi dưỡng nâng chuẩn kỹ năng nghe, nói theo chuẩn quốc tế TOEFL hoặc 

IELTS cho 100% giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ 6 bậc của 

Việt Nam. Ưu tiên bồi dưỡng đủ 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh theo 

chuẩn quốc tế cho đội ngũ giáo viên cốt cán cấpTHPT.  

- Triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho 100% giáo viên tiếng Anh nâng cao 

phương pháp giảng dạy; đổi mới kiểm tra, đánh giá môn học; ứng dụng công nghệ 

thông tin (ICT) để sử dụng công nghệ dạy học hiện đại, xây dựng bài giảng điện tử 

và sử dụng sách mềm ... trong dạy học tiếng Anh. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên, tổ chức 

chuyên đề học tập chia sẻ kinh nghiệm cấp cụm, cấp tỉnh, hằng năm nhằm liên tục 

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn 

4.1. Thành lập Tổ giáo viên cốt cán cấp tỉnh 
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- Sở GD&ĐT tuyển chọn và quyết định thành lập Tổ giáo viên cốt cán cấp 

tỉnh trên cơ sở danh sách giáo viên cốt cán các đơn vị đề xuất. 

- Giáo viên cốt cán cấp tỉnh có nhiệm vụ: 

+ Tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, chuyên đề cấp Bộ, cấp Sở 

về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, trong dạy học tiếng 

Anh. 

+ Tham gia xây dựng và triển khai các chuyên đề chuyên môn cấp 

trường/cụm trường/huyện/tỉnh. 

+ Tham gia nghiên cứu bài học, hỗ trợ đồng nghiệp tại đơn vị. 

4.2. Tập huấn, hội thảo, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn 

- Các đơn vị còn lại chủ động tổ chức chuyên đề cấp trường/cụm trường. Nếu 

tổ chức chuyên đề cấp tỉnh thì đăng kí về Sở GDĐT trước 01 tuần để được hỗ trợ. 

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến (đảm bảo chất lượng và phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của năm học). 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tập 

trung hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động giáo dục 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đối với giáo viên dạy các lớp theo CT 

GDPT mới: dự giờ mỗi giáo viên ít nhất 01 lần/năm học.  

- Khi dự giờ, tập trung vào hình thức tổ chức hoạt động dạy của giáo viên, 

hoạt động học của học sinh nhằm đạt mục tiêu bài học; lưu nhật kí để cùng xây 

dựng, điều chỉnh kế hoạch bài dạy, rút kinh nghiệm cho những lần thanh tra/kiểm 

tra giáo viên của trường/phòng/Sở. 

- Đề cao vai trò tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. Giáo viên tích cực, chủ 

động tự học tự bồi dưỡng về chương trình, phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu 

mới. Chú trọng trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tích cực sử dụng tiếng Anh 

trong dạy học và trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

- Sở GDĐT lựa chọn các chuyên đề có chất lượng tổ chức hội thảo cấp tỉnh; 

triển khai nhân rộng các điển hình tốt để học tập chung cho toàn tỉnh. 

5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ dạy và học 

ngoại ngữ  

- Rà soát, bổ sung và ưu tiên cấp mới đủ thiết bị tối thiểu dạy học tiếng Anh, 

đặc biệt là Tivi cho các phòng học; Có kế hoạch trang bị cho các cơ sở giáo dục 

phòng học có thiết bị dạy học chuyên dụng phục vụ cho dạy và học ngoại ngữ. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; xây dựng và triển 

khai kế hoạch bồi dưỡng công tác sử dụng thiết bị, phần mềm dạy học ngoại ngữ, 

ứng dụng công nghệ thông tin trongkiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

- Tăng cường nguồn tài liệu tham khảo về phương pháp dạy và học tiếng 

Anh các cấp học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, hỗ trợ giáo viên trong việc tìm 

nguồn tài nguyên, học liệu đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu từng cấp học. 

- Bổ sung nguồn học liệu, phần mềm dạy học tiếng Anh và các trang thiết bị 

cần thiết phù hợp với điều kiện của nhà trường, đảm bảo phục vụ hiệu quả việc đổi 
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mới toàn diện công tác dạy và học tiếng Anh; triển khai tập huấn và sử dụng hiệu 

quả các phần mềm và trang thiết bị dạy học. 

- Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ: 100% giáo viên tiếng Anh sử 

dụng các phần mềm dạy học ngoại ngữ phù hợp, hiệu quả; sử dụng thành thạo máy 

tính trong soạn giảng, thiết kế bài học và hướng dẫn học sinh tự học, ôn luyện trực 

tuyến (online) và ngoại tuyến (offline); bồi dưỡng sử dụng hiệu quả song hành 

ngoại ngữ và tin học; chú trọng sử dụng các phần mềm tiện ích trong việc dạy, học 

kiểm tra đánh giá, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh học ngoại ngữ mọi lúc, mọi 

nơi. 

6. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn đầu ra 

của cấp học theo chuẩn quốc tế 

- Đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo định hướng phát triển 

năng lực, phẩm chất người học. Chú trọng việc sử dụng ngôn ngữ Anh trong giao 

tiếp thông thường khi thực hiện các hoạt động dạy và học. 

- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra mẫu về đánh giá thường xuyên và định kỳ 

hằng năm sát với khung đánh giá 6 bậc hoặc tương đương theo quy định chuẩn đầu 

ra môn ngoại ngữ cho học sinh các cấp học.  

- Hằng năm, tổ chức khảo sát chất lượng môn tiếng Anh cho học sinh học 

chương trình tiếng Anh hệ 10 năm với đủ 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm 

đánh giá và điều chỉnh kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. 

- Đưa môn tiếng Anh trở thành môn thi bắt buộc trong các Kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT công lập hằng năm nhằm tạo động lực và thúc đẩy phong trào 

học ngoại ngữ từ các cấp học dưới, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. 

- Lựa chọn, ký kết hợp tác với các tổ chức đào tạo, khảo thí ngoại ngữ quốc 

tế có uy tín để triển khai các hình thức thi khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ 

cho học sinh cuối các cấp học ở một số cơ sở giáo dục theo định hướng tiếp cận bài 

thi quốc tế như TOEFL; IELTS; Cambridge ... đảm bảo đạt chuẩn theo quy định 

(A1, A2, B1). Khuyến khích học sinh các cấp học tham gia thi, khảo sát, đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế. 

- Đăng ký cam kết kết quả đầu ra đối với các nhóm đối tượng học sinh (bồi 

dưỡng học sinh yếu kém, học sinh giỏi các cấp, tuyển sinh vào lớp 10, thi Tốt 

nghiệp THPT quốc gia). 

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

- Hằng năm, 100% cơ sở giáo dục phát động phong trào học ngoại ngữ vào 

đầu năm học; tổ chức ít nhất 01 hoạt động phát triển môi trường học và sử dụng 

ngoại ngữ quy mô toàn trường; khai thác sử dụng cơ sở vật chất, khuôn viên nhà 

trường để xây dựng không gian học tập, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

thành lập câu lạc bộ tiếng Anh,… 

- Quan tâm, đầu tư việc tạo không gian, môi trường dạy và học, thực hành 

tiếng Anh (thiết kế, sử dụng các biển hiệu song ngữ: hàng cây biết nói, khẩu hiệu, 

chỉ dẫn, thông báo, danh ngôn, châm ngôn; tổ chức “Phút/giờ/ngày nói tiếng 

Anh”; thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh; Lồng ghép học tập tiếng Anh trong giờ chào 

cờ, hoạt động giữa giờ và các hoạt động giáo dục khác...). 
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- Vận dụng Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử 

dụng ngoại ngữ (Quyết định số 2473/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ 

GD&ĐT, tham khảo Sổ tay tại website: ngoainguquocgia.moet.gov.vn); ghi chép 

các hoạt động giáo dục mang tính đột phá, các hoạt động ngoại khóa nổi bật bằng 

tiếng Anh của nhà trường bao gồm mục đích, yêu cầu; thành phần, số lượng, địa 

điểm, nội dung, nhận xét sau mỗi hoạt động (có minh họa đính kèm,...).  

 - Thành lập câu lạc bộ ngoại ngữ cho học sinh, tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa, phát thanh song ngữ, ngày hội tiếng Anh hoặc lồng ghép trong các giờ chào 

cờ, nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam hoặc theo các ngày văn hóa chủ điểm 

phương Tây (như Christmas, Halloween, Mother’s day,...); tăng cường các hoạt 

động giao lưu, hợp tác liên cấp học và giao lưu quốc tế trong nước hoặc ở nước 

ngoài (trực tiếp hoặc trực tuyến); các hoạt động có tác động đến sự quan tâm, tín 

nhiệm, khuyến khích của phụ huynh và nhân dân trên địa bàn. 

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm tạo sân chơi trí tuệ, môi trường giao tiếp 

bằng ngôn ngữ Anh cho học sinh phát triển năng lực giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ 

như: cuộc thi hùng biện, tranh biện tiếng Anh; cuộc thi Olympic tiếng Anh các cấp 

học, cuộc thi tìm kiếm tài năng TOEFL, IELTS, Cambridge,… 

- Khuyến khích các trường liên kết, hợp tác với các tổ chức, trung tâm ngoại 

ngữ có giáo viên nước ngoài phù hợp với việc dạy và học ngoại ngữ ở đơn vị để tổ 

chức các hoạt động phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh; đẩy mạnh việc dạy 

học Tiếng Anh trực tuyến, giao lưu với các cơ sở giáo dục trong nước và nước 

ngoài.  

8. Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ 

- Khuyến khích triển khai chương trình Tiếng Anh tăng cường/liên kết: 

+ Nội dung: Bám sát chương trình tiếng Anh hiện hành của Bộ GD&ĐT; 

đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh, không gây quá tải; tập trung nâng cao 

kỹ năng nghe, nói nhằm giúp học sinh phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh 

trong học tập và giao tiếp; định hướng thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn 

đầu ra mỗi cấp học (TH – A1 (bậc 1); THCS - A2 (bậc 2); THPT - B1 (bậc 3). 

+ Hình thức: Khuyến khích các đơn vị thực hiện xã hội hóa trên tinh thần tự 

nguyện, đồng thuận của học sinh và cha mẹ học sinh; trường hợp tổ chức dạy và 

học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài phải đảm bảo các thủ tục pháp lý. 

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

hợp tác, đầu tư, cung cấp dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là các chương 

trình dạy và học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, tập trung vào những nội dung sau: 

+ Lựa chọn tài liệu bổ trợ và tăng cường các kỹ năng nghe, nói, tăng tình 

huống ứng dụng từ mới cho chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

+ Thực hiện giảng dạy tiếng Anh tăng cường, chương trình tiếng Anh theo 

định hướng quốc tế cho trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận và các 

trường phổ thông được lựa chọn; từng bước mở rộng triển khai hình thức dạy học 

này trong toàn tỉnh. 
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+ Phát huy vai trò của các trung tâm ngoại ngữ; tăng cường quản lý, kiểm tra 

việc thực hiện chương trình dạy học ngoại ngữ tại các trung tâm. Khuyến khích các 

cơ sở giáo dục hợp tác với các trung tâm ngoại ngữ tham gia giảng dạy tại nhà 

trường trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện của học sinh và phụ huynh. 

- Mời giáo viên người nước ngoài về giảng dạy cho giáo viên, học sinh tại 

các trường điển hình dưới hình thức tổ chức dạy học liên kết. Ngoài ra, các đơn vị 

chủ động huy động từ các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, tình 

nguyện viên người nước ngoài, phụ huynh trong và ngoài trường. Tăng cường tổ 

chức các hoạt động để bồi dưỡng giáo viên, học sinh, tạo môi trường học tập ngoại 

ngữ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo QĐ2080/TTg, theo 

Kế hoạch số 1598/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc 

dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2018-2025; và bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng 

dạy và học ngoại ngữ tiếp cận chuẩn năng lực tiếng Anh quốc tế cho học sinh phổ 

thông, đáp ứng nhu cầu người học, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ cách 

mạng 4.0; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực 

hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh 

Thuận. 

II. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường THPT 

- Tăng cường đổi mới công tác quản lý từ Phòng GDĐT theo hướng giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chương trình và 

kế hoạch giáo dục nhà trường cũng như củng cố kỷ cương, nâng cao trách nhiệm 

giải trình của giáo viên, tổ trưởng và thủ trưởng đơn vị; thực hiện cam kết chất 

lượng dạy học giữa giáo viên và nhà trường, nhà trường với Phòng GDĐT nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh thực sự ổn định, bền vững. 

- Phòng GDĐT chỉ đạo, triển khai cụ thể thông báo kết luận Hội thảo đến 

các trường trong địa bàn và theo dõi việc triển khai thực hiện của các đơn vị, đồng 

thời đồng hành cùng với các trường tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. 

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành liên quan làm tốt công 

tác truyền thông về việc triển khai nhiệm vụ Kế hoạch Đề án; đề xuất công tác 

tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cho địa phương, đơn vị; tham mưu bố trí kinh phí 

thực hiện Kế hoạch Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước. 

- Phòng GD&ĐT bố trí giáo viên, cân đối nguồn lực, trực tiếp chỉ đạo xây 

dựng các trường điển hình về dạy và học tiếng Anh trực thuộc Phòng; tham mưu 

chỉ đạo, ưu tiên bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, đặc biệt là về ứng dụng CNTT. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động đột phá, 

nâng cao chất lượng về dạy và học tiếng Anh. 

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị, học liệu dạy học ngoại ngữ từ nguồn kinh 
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phí của đơn vị hoặc nguồn xã hội hóa hợp pháp. 

- Xây dựng kế hoạch; lựa chọn, duyệt Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình về 

dạy và học ngoại ngữ; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của trường điển hình. 

- Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý dạy và học môn Tiếng Anh trong 

nhà trường; tiếp tục đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

phù hợp với Chương trình GDPT 2018, giúp cho học sinh yêu thích, hứng thú trong 

học môn Tiếng Anh. 

 - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bám sát và kịp thời điều chỉnh giải pháp 

nếu không phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các đơn vị 

trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, từ đó kịp thời tư vấn các nhà 

trường có những điều chỉnh phù hợp; có biện pháp nhân rộng điển hình; biểu 

dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp 

dạy học, mang lại sự hứng thú học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng 

bộ môn. Trong đó cần lưu ý tổ chức hợp lý việc lấy ý kiến của hội đồng giáo viên 

về chất lượng giảng dạy của giáo viên môn Tiếng Anh để động viên, đánh giá, nhận 

xét, khen thưởng đúng trình độ, năng lực và sự nhiệt tình của từng giáo viên trong 

giảng dạy. Quan tâm khen thưởng những đơn vị, giáo viên giảng dạy đạt quả cao 

bộ môn Tiếng Anh qua kỳ thi.  

- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; giao chỉ tiêu thi đua trong xét thi 

đua, đánh giá viên chức, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục,...  

Quản lý tốt việc dạy thêm học thêm trong nhà trường, kiểm soát chặt chẽ việc cho 

đề trước ngay trong lớp học thêm, có giải pháp xử lý mạnh, không cả nể bỏ qua,…  

 - Chỉ đạo ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh, đặc biệt ôn thi Tốt nghiệp 

THPT, thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt kết quả. 

 - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ dạy và học ngoại 

ngữ; rà soát, bổ sung và ưu tiên cấp mới đủ thiết bị tối thiểu dạy học tiếng Anh; Có 

kế hoạch trang bị cho các cơ sở giáo dục phòng học có thiết bị dạy học chuyên 

dụng phục vụ cho dạy và học ngoại ngữ. 

 - Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm trong dạy thêm, học thêm; tiêu 

cực trong kiểm tra, đánh giá. 

 - Thực hiện triển khai rà soát biên chế đội ngũ giáo viên tiếng Anh đảm bảo 

đầy đủ về số lượng và chất lượng. 

 - Xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ: các cơ sở giáo dục phát 

động phong trào học ngoại ngữ vào đầu năm học; tổ chức ít nhất 01 hoạt động phát 

triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ quy mô toàn trường; khai thác sử dụng 

cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường để xây dựng không gian học tập, tổ chức các 

hoạt động ngoài giờ lên lớp, thành lập câu lạc bộ tiếng Anh,… 

- Bố trí giáo viên, cân đối nguồn lực, trực tiếp chỉ đạo xây dựng các trường 

điển hình về dạy và học tiếng Anh trực thuộc Phòng; tham mưu chỉ đạo, ưu tiên bồi 

dưỡng giáo viên tiếng Anh, đặc biệt là về ứng dụng CNTT. 

 - Đảm bảo dạy tiếng Anh cho 100% học sinh cấp Tiểu học, dạy đủ số tiết 

theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức Hội thi, Cuộc thi giúp học sinh 

tìm hiểu Tiếng Anh địa phương với những hình thức phù hợp.  

2. Đối với các phòng chức năng thuộc Sở 

  2.1. Phòng Nghiệp vụ Dạy học: 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch; lựa chọn, duyệt Kế hoạch xây dựng 

đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động 

của trường điển hình. 

- Phối hợp các Phòng thuộc Sở tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động 

của các phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm của Đề án Ngoại ngữ 2020; phối hợp, quản lý, đôn đốc quá trình thực 

hiện bồi dưỡng. 

- Tiếp tục tư vấn thúc đẩy hỗ trợ các khó khăn vướng mắc liên quan đến công 

tác quản lý và tổ chức dạy học tại các trường. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo 

theo quy định. 

2.2. Phòng Hành chính Tổ chức: Thực hiện triển khai rà soát biên chế đội 

ngũ giáo viên tiếng Anh đảm bảo đầy đủ nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình 

GDPT 2018. 

 2.3. Thanh tra Sở: Phối hợp với phòng NVDH thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất trong hội thảo, tránh trường 

hợp hội thảo thống nhất thực hiện nhưng trên thực tế vẫn thực hiện theo lối mòn; 

tham mưu cho Giám đốc các hình thức xử lý các sai phạm liên quan đến dạy thêm, 

học thêm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện kết luận hội nghị này và cụ thể hóa bằng những kế hoạch thực hiện, theo 

tháng, học kỳ và năm học một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị 

nhằm góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh trong các 

trường phổ thông những năm tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Hội Khuyến học tỉnh; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, Tp;   

- Các đơn vị trực thuộc Sở;          (để thực hiện);                                                                                    

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, NVDH.                                           
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