
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIi3T NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tij do - Hinh phñc 

SO 5b/KHUBND CdmXuyên, ngày .(2y tháng9- nám 2019 

KE HOACH 
Trin khai Be an diy và hQc ting Anh trong các trtr&ng mâm non, 

phô thông huyn Cam Xuyên giai doin 2017 - 2025 

Thirc hin Quyt dnh s 2080/QD-TTg ngày 22/12/20 17 cUa Thu tiràng 
ChInh phU ye vic phê duyt diéu chinh, bô sung Dê an dy và hQc ngoai ngft trOng 
h thông giáo dic quôc dan giai doan 2017 - 2025; Quyêt djnh so 2658/QD-
BGDDT ngày 23/7/2018 cUa BO Giáo diic và Dào tao  ye vic ban hành Kê hoach 
triên khai Dê an dty và h9c ngoai ngtt trong h thông giáo diic quôc dan giai doan 
2017 - 2025; Ngh quyêt so 96/NQ-HDND ngày 18/7/20 18 cüa HOi  dong nhân dan 
tinh Khóa XVII, K9 hçp thix 7 ye phát triên giáo diic mâm non và phô thông Ha 
Tinh den näm 2025 Va nhUng nãm tiêp theo; Kê hoach so 333/KH-UBND ngây 
17/10/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic triên khai Dê an day  và h9c ngoai 
ngtt trong the trtxmg mm non, phô thông Ha Trnh giai doan 2017-2025, Uy ban 
nhân dan huyn Cam Xuyên ban hành Kê hoach triên khai Dê an day và h9c tiêng 
Anh trong các tru?mg MN, TH và THCS huyn Cam Xuyên giai doan 20 17-2025 
cii the nhu sau: 

I. MuC  BICH, YEU CAU 

Xây dirng cac giãi pháp di mâi toàn din cOng táe day và h9c tiêng Anh 
theo huâng phát triên k5 näng; dOi mâi kiêm tra dánh giá h9c sinh theo chuân näng 
1irc ngôn ngft; phát triên tiêng Anh cong dOng tao  môi trwmg tiéng Anh cho hQc 
sinh và giáo viên. 

Xây drng, bôi duOng di ngU can b quãn 19 và giáo viên tiêng Anh CO nàng 
1irc quân 19 tot, chuyên mOn nghip vii vng yang, có phung pháp giâng day  phü 
hp vâi dc trung hO môn, có khã näng sang tao  trong thirc hin các nhim vii 
giãng day ting Anh cho h9c sinh và các boat dng chung cüa nhà truông. 

Tang cung co s& vt chat, thiêt bj và phân mêm h9c 1iu phic vii day  và 
hçc ting Anh dáp üng yêu câu thirc hin các nhim vii trong tam cUa Be an ngoai 
ngüquOcgia. 

Tp trung triên khai các hoat dng nhàm nâng cao chat lucmg day h9c tiêng 
Anh, dáp ung yêu câu cüa Be an ngoai ngü quOc gia theo dung 10 trInh de ra. 

Sir ding hiu qua nguôn kinh phi duçc cap trong tO chCrc các hoat dng dOi 
mi toàn din cong tác day yã hçc ngoi ng yà bô sung co sâ vat chat dam bão 
phiic v1i hiu qua vic dôi mâi toãn din cong tác day va hQc ngoai ngtr. 

II. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu chung 

Di mâi vic day và h9c ting Anh trong h thng giáo dic ph thong, tip 
tiic triên khai chixong trInh day yã h9c ting Anh h 10 näm a các cap hçc, nâng 
cao näng 1rc su ding tieng Anh dáp üng nhu câu h9c tp Va lam vic; tang cithng 
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näng hrc ctnh tranh cüa ngun nhan lirc trong thii ki hi nhp, gop phn vào cong 
cuOc xay dirng và phát trién dat nuOc; tao  nên tang phô cp ngoi ngt cho giáo diic 
phô thông vào näm 2025. 

2. Muc tiêu Cu th 

100% giao viên giáo viên ting Anh Tiu h9c và Trung h9c c sâ dat  trInh 
d sir ding tiêng Anh bc 4 (B2); 

100% h9c sinh tU lop 3 dn lap 9 duc h9c chung trinh ting Anh h 10 
näm. Triên khai chung trmnh vã h9c 1iu lam quen vOi ting Anh cho h9c sinh lap 
1, 2 Va cho tré mâm non dôi vii các tnr1ng CO diu kin v di ngü và cãc diu 
kiên dam bão khác; 

Dâu tu dü trang thiêt bj cn thiêt cho vic day  ting Anh tai  các tnrông TH; 
THCS trong toàn huyn; 

Phân dâu den näm 2025, hçc sinh h9c chung trInh tiêng Anh h 10 näm cO 
trInh d dat  chuân theo khung näng 1irc ngoai ngü 6 bc dUng cho Via Nam. 

III. NHIM VV VA GIAI PHAP 

1. Xây dirng, hoàn thin và trin khai chtro'ng trInh, sách giáo khoa, 
giáo trInh, tài 1iu dy và h9c tiêng Anh cho các cp hQc và trInh cI dào to 
theo hir&ng tiêp cn chuân qu6c tê, phñ hçip vói dc thU cüa Vit Nam. 

a) Dd1 vol giáo dyc mdm non.. 
Triên khai thI diem chucing trinh, h9c lieu cho tré mâm non lam quen tiêng 

Anh tai  nhIrng cc sâ giáo dic có thu câu (tsr nguyen)  và dU diêu kin. 
b) Dói vOi giáo dyc phó thông. 
DOi vâi Chucing trInh lam quen tiêng Anh lip 1 và hp 2: Triên khai thirc 

hin tai  nhrng tru?ng có thu câu (tir nguyen)  vã dU các diêu kin; 
DOi vOi Chucmg trInh tiêng Anh h 10 näm (lap 3 - 12): Triên khai kê hoach 

ma r)ng chuang trInh nôi tiêp các iap hQc dê cO sir lien thông tr lop 3 den lap 9 dôi 
vâi các trueing TH, THCS. 

2. DM mai kim tra, dánh giá dy và hQc ting Anh theo htro'ng tip cn 
chuân quôc tê 

Trin khai thrc hin các Quyt djnh: 1479/QD-BGDDT ngày 10/5/2016, 
1475/QD-BGDDT ngây 10/5/2016, 1477/QD-BGDDT ngay 10/5/2016 cUa B 
Giáo dc và Dao tao  ye vic Ban hành djnh dang  dê thi dánh giá näng 1irc sü dirng 
ting Anh theo Khung näng lirc ngoai ngü 6 bc dUng cho Via Nam trong vic 
kim tra dánh giá h9c sinh dc bia ap diing cho h9c sinh hoàn thành chirnng trInh 
h9c ting Anh a các bc h9c tiêu h9c và trung h9c sc sa; 

Các truông cM dao  to chuyên môn, giáo viên v.n diing linh hoat, phU hçip 
djnh dang  dê thi trong vic ra dê kiêm tra dôi vai tUng khOi lop cUa mOi cap h9c 
trong các bai kiêm tra thixông xuyên, ctjth kS';  các bãi kiêm tra djnh k' tü 1 tiêt tra 
len phãi có It that 3 k5 näng gôm nghe, d9c và viêt; bai kiêm tra thuOng xuyën 
phái duçc xây dirng dira trên djnh huàng cüa bai kiêm tra dnh k' va can cU vào 
yêu cau, diêu kin thirc té; khuyên khich kiêm tra noi theo dnh dang dê thi duqc 
quy djnh tai  các quyêt djnh nëu trên; 
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Sau khi Co ngân hang d 1iu quc gia v hoat dng kim tra, dánh giá 
thu?ing xuyên vã djnh k' trong day và hçc tiêng Anh, triên khai áp diging tai CC 
nba tnrng mt each thung xuyên và có hiu qua; 

Các cc s iao duc khuyen khIch h9c sinh tham gia các kS'  thi 1y các chthig 
chi tiëng Anh quôc tê nhu: JELTS, TOEFL, Cambridge,... 

3. Phát triên di ngü giáo viên ting Anh dü v s Itrqng và bão dam 
chat lu'çrng. 

Th%rc hin nghiêrn tue k hoach cUa tinh v bi duOng nâng cao näng irc 
cho so giáo viên day  tiêng Anh hin có chua dat  chuân ye näng 11rc ngôn ngü. Sau 
bôi duO'ng, giao viên ducc tham du bai kiêm tra danh gia näng inc tiêng Anh de 
di.rçc cap chirng nhn. Can cir kêt qua bôi duOiig näng 1irc dê diêu dng, b6  trI uu 
tiên giáo viên dU trinh d giãng day chucmg trInh ting Anh h 10 näm; 

Các tnr1ng Tiêu h9c, THCS quan tam den vic bôi duorng nâng cao näng hcc 
ngôn ngüvà näng lirc day h9c cho giáo vien ting Anh trên ca sO' khuyên khIch tr 
hçc, tr bôi dumg thông qua sir ding cac phân mêm, cac chuang trInh h9c trirc 
tuyen dáp üng yêu câu dôi mâi dy va h9c tiêng Anh; xay dirng chinh sách h trq 
giáo viên dy tiêng Anh tr hçc, tir bôi duO'ng tham gia thi lay các chirng chi tieng 
Anh theo chuân quôc tê nhu IELTS, TOEFL, Cambridge,... 

Barn sat Kê hoach cüa tinh dê thirc hin rà soát, xem xét tinh giãm dôi vO'i 
nhffiig giáo viên không dat  yêu câu ye trInh d. 

4. Dy mnh (mg diing cong ngh thông tin, tang ctrô'ng diu kin diy 
và hçc tiêng Anh. 

Dy manh  1rng ding cong ngh thông tin trong day h9c; xây dmg và triên khai 
ke hoach bi duOng cong tác si:r dvng  thiêt b, phân mêm day h9c tiêng Anh; yeu câu 
giáo viên thuO'ng xuyên sü ding cac thiêt bj nghe thin, tranh thih trong qua trInh 
giáng day. H trç nâng cao nng hrc khai thác, sir ding nguôn h9c 1iu qua Internet; 

Day math  cong tãc xã hi bOa, huy dng tong hçrp các nguOn lrc dâu ttr xây 
drng cci sO' v.t chat truO'ng h9c và mua sam thiêt bj day và h9c tiêng Anh trong các 
nhà tnrng theo huâng thiêt thirc, hiu qua, tránh dâu ti.r lang phi. Tp trung dâu tir 
các thi& b nghe, nhIn có kêt nOi Internet ngay tai  các phOng h9c; 

DOi mói sinh boat cbuyen mOn tbeo cbuyên dê cim lien truO'ng; nOi  dung 
sib boat chuyen mon tp trung day the nghim các tiet day, darn bão the yêu câu 
di mâi v phuong pbáp, xây drng ni dung day  h9c phü hçip vâi trinh d h9c 
sib; sü ding cong ngb thông tin h trq day hQc. 

5. Dy mtnh cong tác truyn thOng, hç'p tác quc t, xây ding môi 
trtr?ing dy và h9c tiêng Anh 

Tang ci.thng sir lnh dao,  chi  dao  và dy math  cong tác tuyên truyn, nâng 
cao nhn thuc dôi vài nhim vii day và h9c tiêng Anh d can b, dãng viên và than 
dan nhn thüc rO tam quan trQng cUa vic day vã bce tieng Anh trong xu th hi 
nhp quôc té. 

Phát dng the phong trào hc va sir ding tieng Anh (giáo yiên và bc sib 
cung he tieng Anh, câu lac  b tiêng Anh,...); tham gia các chiiang trmnh tiêng 
Anh, the hoat dng sO' diing tiêng Anh trên cac phiwng tin thông tin truyên thông 
dai chüng,  tao  ca hi tiep cn tiêng Anh cho thiêu dôi ttxçing kbác nhau. 
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6. Thiyc hin kjp thô'i, dy clu các co' ch, chInh sách, quy djnh lien quan 
den vic dy và hçc tiêng Anh 

B trI thai gian lam vic phü hçp tao  diu kin thi4n  lçi cho giáo viên ting 
Anh tr hQc, tr bôi duO'ng dê nâng cao näng l%rc thirc tê. 

Tto hành lang phãp l dê các tnring chü dng lien kt vOi các trung tam 
ngoi ngct Co giáo viên nguii nuOc ngoài dU diêu kin giàng dy ngo?i ngü, trrc tiêp 
giãng day cho h9c sinh, tham gia sinh hoat chuyên mon cüng giáo viên và h trq nhà 
truè'ng trong mtt so hoat dng ngoai khóa lien quan den day và hQc ngoai ng. 

Triên khai thirc hin có hiu qua Nghj quyêt so 96/201 8/NQ-HDND cüa Hi 
dong nhân dan tinh. 

7. Dy minh xã hi hóa trong dy và h9c ting Anh 

Khuyn khIch các th chüc, cá nhân trong và ngoai nuâc tham gia h trçY, hcip 
tác, dâu tu, cung cap các djch v1i dy và h9c tieng Anh, dc bit là các chixcmg 
trinh day và bce tiêng Anh theo hixng rng ding cong ngh thông tin; 

Khuyên khIch và phát huy ci chê tir chü cUa các nhà trtthng trong vic nâng 
cao chat hrcng day và hçc tiêng Anh; 

8. Tang cirô'ng cong tác quãn l diy hyc ting Anh trong các trirô'ng hyc 

Các truO'ng xây drng k hoach cii th v day  hyc ting Anh trong tirng ks', 
nàm hyc va dông thai báo cáo PhOng Giáo dic và Dào tao  quán l, giám sat; 

Dánh giá ye chuyên môn, nghip vii, chat luçmg giãng day cüa giáo viên 
thông qua chat luçing hyc sinh: dôi vâi tiêu hyc sê th%rc hin kiêm tra dau ra dOi vâi 
lop 5 và giám sat dánh giá chat luçing cuôi ks', cuôi nàm dôi vâi 3, 4, 5; dôi vâi 
THCS kiêm tra dâu ra dôi vâi lap 9 và kiêm tra dánh giá vào cuôi kS',  cuOi näm dOi 
vâi các lap 6, 7, 8, 9. 

Các truô'ng xãy dirng quy chê, quy djnh riêng dê có nhitng rang buc và cam 
kát chat lugng dâu ra cüa hyc sinh phU hcp vâi tInh hInh thirc tê cüa trng tnrmg. 

9. Tang cirô'ng cong tác kim tra, giám sat, dánh giá vic thirc hin Be an 

Tang cu?mg cOng tác kim tra, giám sat thu?mg xuyên, djnh k' và dt xut; 
djnh kS'  th chirc sci kêt, tong kêt, dánh gin; 

Nãng cao hiu qua quãn l; thng cuô'ng 1rng dvng  Cong ngh thông tin trong 
cOng tác chi dao,  quãn l, huang dn kiêm tra, giám sat, dánh giá vic thirc hin Be an. 

IV. TO CH1fC THYC HIN 

1. L trinh thiyc hin (CO bang tng h?p dInh kèm) 

2. Phân cong nhim vj 

2.1. Phông Giáo dic và Bào tao 

ChU trI, phi hqp vai các phOng, ban, Ca quan lien quan dê to chirc trin 
khai, thrc hin Ké hoach; dOng thai kim tra, giám sat, dánh giá kêt qua thirc hin, 
thng hcip báo cáo UBND huyn và Si Giáo diic và Dào tao  theo quy dnh; 

2.2. Phông Ni viii 

ChU tn, phi hçip vai PhOng Giáo dc Va Dào tao  nghiên cru, huâng dn và 
trInh Uy ban nhân dan huyn tham muu UBND tinh ban hành các van bàn huOng 
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dn vic tuyn ding; giao k ho?ch s ngu?i lam vic trong dcm vj sr ngiiip hang 
näm dam bão theo các quy djnh hin hành và phü hçTp vâi tInh hInh cUa huyn. 

2.3. Uy ban nhân dan các xä, thj trn 

Can cir K hoch d trin khai tai  dja phixcing phü hcp vOi diu kin cc si 
vt chat hin cO và dam bão khi triên khai dy h9e tiêng Anh dáp üng duçic theo 
yeu câu ye chat krçng cüa B Giáo dic và Dào tao  quy djnh; 

2.4. Các co' s& giáo diic trên dja bàn huyn 

Can cu1r K hoch th chu1rc thirc hin dam bão nghiêm tüc, hiu qua; quail trit 
và thirc hin các hoat dng lien quan den cong tác quàn l day  h9c, bôi duOng giáo 
vien, du tr trang thiêt bj nhm dáp u1rng yeu câu, miic tiêu cUa Kê hoach dê ra. 

Trên day là Ké hoach thirc hin Dê an day và h9c ngoai ngü trong các tnrYng 
phô thông và mâm non huyn giai doan 2017-2025; Yêu câu ThU tnrmg các 
phông, ban ngành lien quan, các c sâ giáo dc, ChU tjch UBND các xà, thj trân 
can cU ni dung, nhim v11 trién khai thrc hin nghiêm tUc./__ 

No'i nhin: 
- S Giáo duc và Dào tao; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Các phong: GD&DT, NV, TC-KH; 
- UBND các xA, thi trân; 
- Chánh VP, PVP HDND-UBND; 
- Luu 
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Uc( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

BANG TONG HP 
L trinh thyc hink hoch triên khai D an dy và hQc ting Anh trong h thng 

các trirô'ng mâm non, phô thông huyn Cam Xuyên giai don 2017-2015 
(Kern theo Kê hoach so I3 /KH-UBND ngày(L / -/20 19) 

TT 
Hot dng 

xuat 

L trInh thic hin 
Kt qua diy kin 

2019 2020 2021 
2022- 
2025 

Chirorng trInh, tài 1iu dy và h9c ting Anh 
Chtrang trInh 
ting Anh h 10 
näm 

Dáp irng yêu câu chu.n dâu 
ra cüa chuang trInh 

30 
Trueing 

35 
Tiuàr 

40 
Tiuông 

44 
Tiuông 

2 
Chrnmg trinh 
tiêng Aih h 7 
näm 

Dáp trng yêu câu chuân dâu 
ra cüa chucing trInh 

14 
Tru?mg 

9 
Tru?mg 

04 
Tnxmg 0 

ChuGng trInh 
ting Anh khác 

Dáp 1rng yêu cu chun du 
ra cüa chuang trInh 

0 0 0 0 

II Kiêm tra dánh giá 
Kim tra dAu ra h9c 
sinh h9c ting Anh 
h 10 nm cap TH 

100% h9c sinh hçc chuo'ng 
trinh ting Anh h 10 näm cp 
TH duçc kim tra dánh giá 

27 
Tru?ng 

27 
Tiu 

27 
Tiuông 

27 
Tiuông 

2 

Kim tra du ra h9c 
sinh hoc tiéng Anh 
h10nmcp 
THCS 

100% hoc sinh h9c chuo'ng 
trInhtingAnhh10nàmcp 
THCS drnc kim tra dánh giá 

0 
Trrnmg 

1 
Tithig 

2 
Tiuông 

17 
Trnông 

3 
Kim tra dnh giá 
giáo viên theo 
chuAn qu& t 

Môi näm dánhgiákhoãng 10 
dn 15 giáo viên 

10 
G/viên 

10 
Glviên 

15 
G/viên 

45 
G/viên 

III Phát trin cti ngfl giáo viên 
Bi duOng nâng 
cao trInh d cho 
giáo viên tiêng 
Anh 

Cho các giáo viên chua bi 
duO'ng 

0 
G/viên 

0 
G/viên 

0 
G/viên 

0 
G/viên 

2 

Bi du&ng nghip 
vt six pham va 
phi.wng pháp 
giãng dy cho 
ting Anh 

Giáo viên duçic bi duOig 
vphucmgpháp,kimtra 
dánh giá, 1rng diing cong 
ngh thông tin... 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

Bôi dixong ting 
Anh cho giáo viên 
dy cac mon 
KHTN 

Giáo viên có trInh dO tiêng 
Anh dap üng dy mOt  s tiêt 
bang tiêng Anh 

0 
G/viên 

0 
G/viên 

0 
G/viên 

0 
G/viên 
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T chi.'rc tp hun 
v chucmg trInh, 
sách giáo khoa 

112 
G/viên 

112 
G/vién 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

5 
To chirc các hi 
nghj, chuyên d v 
chuyên mon 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

112 
G/viên 

IV Diêu kin dyvà h9c ngoi ngü' 

1 
Du tu các thiêt bj 
nghe nhIn cho các 
nhà tri.r?ing 

100% các trithng duçc du 
tu các thit bj nghe nhIn c 
djnh t?i  các phông h9c 

Không Không Không Không 

2 
B sung the loai 
sách, báo, tranh 
ãnh, bang dia.. 

Môi trung có mit phong 
doe 

44 
tru?mg 

44 
tmông 

44 
trung 

44 
trung 

Cong tác truyn thông, hçrp tác quc t môi 
tru*ng dy h9c 

1 

Dua giáo viên 
nguñ nuâc ngoài 
vâo giãng day tai  
eác nha trithng 

100% các tru&ng a các 
vüng thành pM, thj xa, thj 
trân và các trixng các xã 
có dü diu kin dam bão 

Không 2 5 7 

VI Co ch, chInh sách 

1 
Khuyn khIch 
giáo viên thi các 
chirng chi quôc tê 

Giáo viên ting cO chirng 
chi IELTS theo quy dnh: 
giáo viên tiu h9c dat  tr 
5.5, THCS 6.0, 

0 
G/viên 

10 
Glviên 

15 
G/viên 

45 
G/viên 

2 

Cho phép hcrp 
dng hoc tiêp 
nhnbiënchêgiáo 
viên tiêng Anh tot 
nghip tu CC 

truang DH, CD 
pham (theo chi 
tiêu biên ch dixorc 
giao) 

Môi näm cO giáo viên duçc 
M sung cho các trithng TH, 
THCS (theo chi tiêu biên 
ch duçie giao) 

0 
G/viên 

0 
Glviên 

0 
G/viên 

0 
G/viên 

VII COng tác quãn I, kiêm tra, giám sat, dánh giá 

1 
T chüc hi nghj 
sakêt dánh giá 

Djnh k' 03 näm to chirc hOi 
nghj sci k& dánh giá 

0 0 1 2 

UY BAN NHAN DAN HUYN 
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