
      UBND HUYỆN CẦN GIUỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:      /KH-PGDĐT              Cần Giuộc, ngày        tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong

 các trường công lập trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai đoạn 2017-2025” 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

I. Căn cứ lập kế hoạch
 - 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”;

- Công văn số 92/BGDĐT-ĐANN  ngày 12/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021;

- Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Long An về 
việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong các 
trường công lập trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020” và định hướng đến 
năm 2025

- Kế hoạch số 290/ KH-SGDĐT ngày 03/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
Long An về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới dạy và học ngoại 
ngữ trong các trường công lập trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2025” và 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

II. Mục tiêu chung
Tiếp tục thực hiện việc triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm ở tất cả các 

cấp học; nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực sư phạm và khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giảng dạy đối với các giáo viên tiếng Anh. Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về việc dạy và học 
ngoại ngữ; tăng cường xã hội hóa việc dạy và học ngoại ngữ.

III. Nhiệm vụ
1. Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm của các cấp học 
1.1. Mục tiêu
- Năm học 2020-2021 tiếp tục triển khai dạy chương trình giáo dục 10 năm 

môn Tiếng Anh cho các cấp học. 
- Tiếp tục triển khai cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh tại các trường có đủ 

điều kiện và phụ huynh có nhu cầu, tự nguyện đăng ký cho con làm quen tiếng Anh; 
Trẻ có nhu cầu tham gia hoạt động làm quen tiếng Anh. 

1.2. Nội dung
Căn cứ vào tình hình dạy và học tiếng Anh, đội ngũ giáo viên tiếng Anh, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 
tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch năm 
học 2020-2021 như sau:
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a) Đối với giáo dục mầm non 
- Thực hiện chương trình cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh giúp trẻ trải 

nghiệm và làm quen, hứng thú với tiếng Anh; Bước đầu hình thành kỹ năng nghe, 
nói, làm quen đọc, viết; Phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, góp phần phát 
triển toàn diện và chuẩn bị cho trẻ học tiếng Anh ở cấp tiểu học.

- Nội dung giáo dục chủ yếu được tổ chức thực hiện thông qua các chủ đề gần 
gũi với cuộc sống của trẻ và thông qua các hoạt động đa dạng, thích hợp với trẻ và 
điều kiện thực tế của địa phương.

b) Đối với cấp tiểu học 
- Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm trong năm học 2020 - 

2021 cho 100% học sinh lớp 3,4,5.
- Khuyến khích tiếp tục thực hiện chương trình học tiếng Anh tự chọn cho học 

sinh khối lớp 1 và lớp 2 ở những trường có điều kiện.1 Khuyến khích mở rộng tại 
các trường tiểu học có nhu cầu và đủ điều kiện triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa trong việc mời giáo viên nước ngoài 
tham gia giảng dạy tiếng Anh tăng cường trong các nhà trường, góp phần rèn luyện 
và nâng cao trình độ, kỹ năng nghe, nói cho học sinh.

c) Đối với cấp THCS
- Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm trong năm học 2020-2021 

cho học sinh cấp THCS; Trong năm học năm học 2020-2021 có ít nhất 65% học 
sinh lớp 6 được học chương trình tiếng Anh 10 năm.

- Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa trong việc mời giáo viên nước ngoài 
tham gia giảng dạy tiếng Anh tăng cường trong các nhà trường, góp phần rèn luyện 
và nâng cao trình độ, kỹ năng nghe, nói cho học sinh.

2. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và 
bảo đảm chất lượng 

2.1. Mục tiêu
- Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy 

và học ngoại ngữ năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.
- Tăng cường bồi dưỡng năng lực giáo viên các cấp học, nhằm nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiếng Anh đạt trình độ theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu đến hết năm học 2020 - 2021 có 95% giáo viên cấp 
Tiểu học đạt trình độ chuẩn bậc 4 (B2) trở lên, 98% giáo viên cấp THCS đạt trình độ 
chuẩn bậc 4 (B2) trở lên.

- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, kiểm tra đánh giá và khả năng ứng 
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đối với các giáo viên tiếng Anh đã đạt 
chuẩn về năng lực ngoại ngữ.

2.2. Nội dung thực hiện

1 Trong năm học 2020 – 2021, thực hiện dạy TA lớp 1 tại 6 trường: TH Lộc Tiền, TH Đông Thạnh, TH Tân Tập, TH Tân Tập 1,. 
TH Nguyễn Thái Bình và TH&THCS Phước Vĩnh Tây
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- Tham dự bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các giáo viên tiếng 
Anh chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ.

- Tham dự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, kiểm tra đánh giá và khả 
năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho các giáo viên tiếng Anh đã 
đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ trong hè năm 2021.

2.3. Thời gian thực hiện: dự kiến thời gian thực hiện công tác bồi dưỡng cho 
các lớp nói trên từ đầu tháng 7/2021 đến tháng 11/2021.  

3. Tiếp tục công tác hướng dẫn các trường xây dựng, phát triển môi 
trường học và sử dụng ngoại ngữ

- Các trường nghiên cứu kế hoạch số 2735/KH-SGDĐT ngày 17/10/2019 của 
Sở GD&ĐT để tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào học tiếng 
Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ hằng năm.

- Tham khảo Bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và 
sử dụng ngoại ngữ theo từng cấp học theo quyết định số 2473/QĐ-BGDĐT ngày 
22/8/2019 để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện nhà trường và không ảnh 
hưởng tới giờ học chính khóa (Bản điện tử Bộ sổ tay tham khảo tại mục Chương 
trình học liệu trên trang web ngoainguquocgia.moet.gov.vn).

- Đưa nội dung “ Phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi 
trường học và sử dụng ngoại ngữ” thành nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học tại 
địa phương, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến 
khích giáo viên, học sinh, tích cực tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ 
phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi thông tin và công việc.

- Hằng năm, tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai phong trào, hiệu quả sử 
dụng Bộ sổ tay hướng dẫn và gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT ( Giáo dục Trung học 
cơ sở) trước ngày 10/6.

- Tăng cường mạng lưới chuyên môn tiếng Anh tại cơ sở; Tổ chức các cuộc 
tập huấn cấp huyện cho giáo viên nhằm không ngừng cải tiến phương pháp giảng 
dạy, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy 
học. 

- 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, tự học ngoại 
ngữ; thường xuyên sử dụng các thiết bị nghe nhìn, tranh ảnh; thúc đẩy nhà trường, 
học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 tham gia các cuộc thi liên quan đến tiếng Anh.

- Thành lập câu lạc bộ tiếng Anh cho giáo viên, học sinh các cấp học, cấp 
huyện, cấp tỉnh giúp giáo viên và học sinh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao 
trình độ sử dụng tiếng Anh. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạy và 
học ngoại ngữ 

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cho các đơn vị trường học, các tổ bộ môn, các 
bộ phận có liên quan tiến hành rà soát các thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang 
cấp và tiến hành sửa chữa, bổ sung các thiết bị để đảm bảo các nhu cầu tối thiểu của 
việc dạy và học.

- Thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là các trường đang thụ hưởng dự án trường 
học tiên tiến hiện đại, Đề án Ngoại ngữ, Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin phải 
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xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng và bảo quản các thiết bị, đồ dùng dạy học một 
cách hiệu quả, hợp lí; Hiệu trưởng các trường chỉ đạo các tổ bộ môn, giáo viên khai 
thác một cách triệt để, có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang cấp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đội ngũ 
cán bộ quản lí, giáo viên trong việc khai thác sử dụng và bảo quản các thiết bị, đồ 
dùng dạy học.

5. Hoạt động xã hội hóa việc dạy và học ngoại ngữ
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ 

quản lý các cấp, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội, nhất là đối với 
thế hệ trẻ về việc học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng trong hệ thống giáo 
dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu mới. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút sự đóng góp của toàn xã hội cho 
công tác dạy và học ngoại ngữ; khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân 
phát triển mở rộng, thành lập các trung tâm ngoại ngữ.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, các 
đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tổ chức giảng dạy tiếng Anh tăng 
cường có giáo viên nước ngoài trong các nhà trường, góp phần nâng cao kỹ năng 
nghe nói cho học sinh.

+ Việc tổ chức dạy học dạy học tăng cường có giáo viên nước ngoài được 
thực hiện theo cơ chế phân cấp, tự chủ, trên tinh thần tự nguyện của học sinh. Dạy 
học tăng cường tối đa 4 tiết/tuần, trong giờ dạy của giáo viên nước ngoài phải có 
giáo viên Việt Nam (khuyến khích đội ngũ giáo viên của các trường) tham gia trợ 
giảng. 

+ Nội dung, chương trình giảng dạy do Phòng GD&ĐT (đối với cấp TH, 
THCS) phê duyệt, tập trung phát triển các kỹ năng nghe, nói cho học sinh; giáo viên 
nước ngoài tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động của các tổ nhóm chuyên môn 
tại các đơn vị, nhà trường; hỗ trợ, tư vấn cho giáo viên Việt Nam để đánh giá năng 
lực, kỹ năng cho học sinh.

+ Giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy phải có đầy đủ các hồ sơ, bằng 
cấp, chứng chỉ phù hợp theo quy định hiện hành.

- Tiếp tục triển khai và mở rộng việc tham gia giảng dạy của các giáo viên 
người nước ngoài trong các trường trên địa bàn huyện (nếu học sinh có nhu cầu).

IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng  Giáo dục và Đào tạo
- Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ thực 

hiện Đề án đến các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT.
- Triển khai các hoạt động khảo sát, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chương 

trình tiếng Anh 10 năm (theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT) theo kế hoạch đã đề ra.
- Có kế hoạch sử dụng hợp lý, có hiệu quả đội ngũ giáo viên tiếng Anh đã đạt 

chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định và các thiết bị hỗ trợ việc dạy học ngoại 
ngữ đã được trang cấp.
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- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, việc triển khai thực 
hiện Kế hoạch Đề án năm 2021.

2. Các trường phổ thông trực thuộc.
- Quán triệt và tích cực chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 

hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, giảng dạy ngoại ngữ trong cơ sở mình, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của kế hoạch và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết 
bị phục vụ công tác dạy và học ngoại ngữ đã được trang cấp đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch hàng năm về xây dựng môi trường học và sử 
dụng ngoại ngữ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ bộ môn tiếng Anh tham khảo các 
hoạt động trong Bộ sổ tay hướng dẫn xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại 
ngữ của Bộ GD&ĐT để lựa chọn, áp dụng triển khai các hoạt động phù hợp với 
điều kiện của từng đơn vị theo hướng dẫn trong Kế hoạch số 2735/KH-SGDĐT 
ngày 17/10/2019 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng 
Anh, xây dựng và phát triển môi trường dạy và học ngoại ngữ từ năm học 2019-
2020.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới dạy và học ngoại ngữ 
trong các trường công lập trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai đoạn 2017-2025” và 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc./.

Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT (để báo cáo);                                                       
- UBND huyện (để báo cáo);
-TP, các PTP; 
- Hiệu trưởng các trường PT trực thuộc;
- Lưu: VT,GDTrH.

 KT. TRƯỞNG PHÒNG                     
PHÓ  TRƯỞNG PHÒNG

      Võ Trường Tam   
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