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Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 11/8/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 46 /QĐ-UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng 

đến năm 2030;  

 Căn cứ Kế hoạch số 799/KH-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh, 

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và 

học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn II (2021-2025) trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 

của trẻ trên địa bàn tỉnh; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, thành phố khẩn trương triển khai ngay các giải pháp nhằm chuẩn bị tốt 

môi trường tiếng Việt cho trẻ trước khai giảng năm học 2022-2023 như sau:  

1. Xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt trẻ DTTS: 

- Đảm bảo năm học 2022-2023, có 100% các cơ sở giáo dục xây dựng kế 

hoạch triển khai tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học 

vùng DTTS; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố cần bám sát các giải pháp 

để xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt đã 

được đề cập được quy định tại Quyết định số 46/QĐ-UBND và Kế hoạch số 

799/KH-UBND về tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

vùng DTTS trước khai giảng năm học mới và tăng cường tiếng Việt cho trẻ 

DTTS ở cấp mầm non và tiểu học ở các khối lớp xuyên suốt trong 35 tuần thực 

học trong năm phù hợp với văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tình 

hình thực tiễn của địa phương. 

Tuy nhiên, do thời gian năm học 2021-2022 kéo dài, do đó việc tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ ít nhất là 02 tuần (thay vì 4 tuần) trước khai giảng năm 

học mới.  
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2. Thực hiện các chế độ chính sách:  

 Công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học 

vùng DTTS trước khai giảng năm học là quy định bắt buộc được triển khai 

ngoài khung thời gian năm học Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh quy định; do 

đó, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch tham mưu bố trí kinh 

phí để chi trả cho người dạy theo quy định đã được đề cập tại Quyết định số 

46/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 Hồ sơ pháp lý để giải quyết chế độ cho người dạy, các cơ sở giáo dục phải 

xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thời lượng tăng cường tiếng Việt trong ngày; 

quyết định phân công cụ thể người dạy và kế hoạch giáo dục của giáo viên để 

làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán theo quy định. 

 3. Thông tin báo cáo  

 Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố gởi văn bản chỉ đạo 

triển khai thực hiện việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS về Sở Giáo dục 

và Đào tạo trước ngày 19/8/2022 để theo dõi quá trình triển khai thực hiện.  

 Đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Ban Dân tộc tỉnh;  

- UBND huyện, Tp; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Trưởng phòng C.môn, NV sở; 

- Website sở; 

- Lưu: VT; CV phụ trách GDDT, GDMN, GDTH; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
 

  

  

  


		huekhai@ninhthuan.gov.vn
	2022-08-15T15:44:52+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2022-08-15T15:51:49+0700


		2022-08-15T15:52:03+0700


		2022-08-15T15:52:18+0700




