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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30-9-2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) và Quyết định số
1210/QĐ-TTg ngày 05-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2015 (sau đây gọi
tắt là Chương trình), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì và phối hợp với các Bộ,
ngành, các địa phương triển khai Đề án và Chương trình theo mục tiêu và các
nhiệm vụ đã đề ra.
Đề án đã triển khai được gần bốn năm (2011 – 2014).Tính đến hết năm
học 2013 - 2014 đã có 11 Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ và 44 tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo; 53 tỉnh, thành phố có kế hoạch
tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án (trong đó có 11 Bộ, ngành,
cơ quan ngang Bộ, 45 tỉnh, thành phố có kế hoạch được phê duyệt); công tác bồi
dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ ở trong nước và ngoài nước đã được
quan tâm ở hầu hết các Bộ, ngành, địa phương; bước đầu đổi mới chương trình,
giáo trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy và thi, kiểm tra đánh giá năng
lực ngoại ngữ theo hướng hình thành năng lực sử dụng ngoại ngữ trong môi
trường giao tiếp đa văn hóa, đa ngôn ngữ; quan tâm bổ sung cơ sở vật chất và
thiết bị dạy học ngoại ngữ theo hướng hiện đại bằng các nguồn vốn của trung
ương và địa phương, khai thác các nguồn học liệu nước ngoài, đặc biệt là qua
internet để phục vụ dạy và học ngoại ngữ.
Tuy vậy, việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án và Chương trình còn
chậm và bộc lộ một số hạn chế, bất cập:
- Hoạt động chỉ đạo của nhiều Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương chưa hiệu quả, chưa có sự phối hợp tốt giữa các sở, ban ngành.
- Công tác lập kế hoạch, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án
còn chậm. Trong nhiều bản kế hoạch, mục tiêu chưa cụ thể, thiếu các chỉ số hoạt
động rõ ràng dẫn đến khó khăn trong phối hợp và đánh giá hiệu quả.
- Việc rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ đội ngũ giáo viên tiếng Anh phổ
thông thiếu tính chuyên nghiệp.
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- Phương thức bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ
phổ thông chưa phù hợp với thực tế và điều kiện dạy học của giáo viên; Còn lạm
dụng việc tổ chức bồi dưỡng theo hình thức vừa làm vừa học, không giám sát
chặt chẽ việc đánh giá kết quả bồi dưỡng, dẫn đến chất lượng bồi dưỡng giáo
viên chưa đạt yêu cầu.
- Tại nhiều địa phương, việc phân bổ kinh phí không cân đối giữa các hạng
mục chi; chi quá nhiều cho thiết bị; mua sắm không dựa trên đánh giá nhu cầu
thực tế, không xem xét khả năng có thể khai thác tốt tại địa phương, đơn vị, vì
vậy thiếu hiệu quả, không đồng bộ, lãng phí.
- Công tác thông tin và truyền thông chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức và hành động của các cấp quản lý và cộng đồng.
Để khắc phục những hạn chế và bất cập nêu trên, đồng thời tăng cường
hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân, đảm bảo đạt các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án trong năm học
2014 -2015 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban chỉ đạo Đề
án các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường
ở các cấp học và trình độ đào tạo tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm
sau:
1. Tăng cường công tác quản lý,giám sát thực hiện nhiệm vụ dạy và
học ngoại ngữ, đánh giá hiệu quả các hoạt động Đề án
Gắn công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình
với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục; đảm bảo các điều
kiện thực hiện nhiệm vụ, nhất là điều kiện đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại
ngữ; xác định đổi mới dạy học ngoại ngữ nhằm giúp giáo viên, giảng viên, và
người học sử dụng được ngoại ngữ là một trong những khâu đột phá để hội nhập
quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục.
Rà soát kỹ tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và Chương
trình để có kế hoạch tiếp tục thực hiện, trong đó chú ý kết quả về đổi mới phương
pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao
năng lực sử dụng ngoại ngữ của người học.
Đẩy mạnh công tác thông tin - truyền thông về chủ trương, nhiệm vụ, giải
pháp, đồng thời phổ biến cách làm hay, kinh nghiệm tốt của các đơn vị, cá nhân
về đổi mới dạy và học ngoại ngữ.
Ban quản lý Đề án Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Ban chỉ đạo
Đề án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban chỉ đạo Đề án các Bộ,
ngành, cơ quan ngang Bộ để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch, lộ trình triển
khai Đề án của đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực thực tế tại địa phương.
Rà soát lại mục tiêu cụ thể của từng địa phương, yêu cầu có các chỉ số hoạt động
cụ thể rõ ràng.
Công tác triển khai cần linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ
các biện pháp quản lý chất lượng đầu ra gắn với đảm bảo các điều kiện và quá
trình thực hiện.
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện
Đề án tại các địa phương, cơ sở giáo dục:
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra giám sát tại địa phương,
đơn vị;
- Thành lập các nhóm chuyên gia thực hiện giám sát và đánh giá độc lập hiệu
quả hoạt động triển khai nhằm kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, kiến nghị
các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;
- Công khai tiêu chí, công cụ và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động triển
khai của từng đơn vị, bao gồm cả kết quả đánh giá trong và đánh giá ngoài/đánh
giá độc lập;
- Công khai các sản phẩm, kết quả thực hiện hoạt động của Đề án tại từng
đơn vị.
2. Hoàn thành công tác rà soát, đánh giá và bồi dưỡng năng lực ngoại
ngữ của giáo viên
Hoàn thành công tác rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của giáo viên,
giảng viên ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo. Trên cơ sở đó, xác định
mục tiêu bồi dưỡng đạt chuẩn và nâng chuẩn năng lực ngoại ngữ phù hợp với
từng giai đoạn và điều kiện thực tế của từng địa phương, trường học; lập kế
hoạch bồi dưỡng giáo viên, giảng viên theo hướng ưu tiên giáo viên, giảng viên
cận chuẩn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh áp đặt và yêu cầu đồng loạt.
Gắn mục tiêu bồi dưỡng năng lực sử dụng ngoại ngữ của người dạy với
năng lực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt
động dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo. Khuyến khích, hỗ
trợ giáo viên, giảng viên tự chủ trong bồi dưỡng thông qua việc tự đăng ký kế
hoạch bồi dưỡng để đạt chuẩn: thời gian tự bồi dưỡng để đạt chuẩn, bài thi sẽ sử
dụng và cơ sở đánh giá (trong số các cơ sở đánh giá và bài thi được công nhận).
Đa dạng hóa nguồn lực, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, giảng viên, tình
nguyện viên nước ngoài đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tham gia vào quá
trình dạy học ngoại ngữ và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên,
giảng viên, chuyên gia về giảng dạy, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ trong
nước; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc các Sở
Giáo dục và Đào tạo trong việc huy động, sử dụng đội ngũ giảng viên, tình
nguyện viên nước ngoài và lựa chọn nội dung giảng dạy, bồi dưỡng, đảm bảo
theo quy định của pháp luật.
3. Đổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện ngân hàng đề thi quốc gia;
khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ biên soạn câu hỏi thi, đội ngũ giám
khảo phục vụ đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân.
Thành lập và đưa Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia vào
hoạt động. Từng bước hình thành mạng lưới cơ sở tổ chức thi, kiểm tra, đánh
giá, công nhận năng lực ngoại ngữ; thống nhất quản lý chặt chẽ việc in ấn, cấp
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phát, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam. Trước mắt có thể liên kết với các tổ chức khảo thí nước
ngoài có uy tín để áp dụng các giải pháp tiên tiến về kiểm tra, đánh giá, công
nhận năng lực ngoại ngữ của người dạy và người học
Xây dựng và ban hành cơ chế quản lý, thanh tra, giám sát độc lập hoạt
động của các cơ sở tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, công nhận năng lực ngoại
ngữ. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở này.
4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới dạy học ngoại ngữ; tổ
chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu trong nước và quốc tế nhằm tạo
môi trường học tập và sử dụng ngoại ngữ bền vững
Xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn thiết bị, các chương trình học trực
tuyến, các nguồn học liệu mở phù hợp với yêu cầu đổi mới dạy học ngoại ngữ
nhằm đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; đảm bảo tính đồng bộ của thiết bị và các
học liệu khác, tận dụng tối đa các thiết bị hiện có; tập huấn người dạy và người
học biết sử dụng; thống nhất lựa chọn phần mềm quản lý, dạy và học ngoại ngữ
dùng chung cho toàn hệ thống và có tính đến đặc thù của cấp học.
Tận dụng các nguồn học liệu về dạy và học ngoại ngữ như sách giáo
khoa, tài liệu dạy và học, phần mềm đã được phát triển bởi các tổ chức và cá
nhân trong và ngoài nướccó uy tín.
Đẩy mạnh các hoạt động huy động các nguồn lực xã hội, các sáng kiến hỗ
trợ thực hiện Đề án. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu
trong nước và quốc tế, hình thành môi trường học và thực hành, sử dụng ngoại
ngữ sâu rộng trong cộng đồng.
5. Tổng kết, phổ biến kinh nghiệm xây dựng đơn vị điển hình về đổi
mới dạy và học ngoại ngữ
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; lựa chọn
những đơn vị tiêu biểu để phổ biến, nhân rộng điển hình; có chế độ khen
thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Căn cứ tình hình thực tiễn, tích cực tham mưu với cấp uỷ và uỷ ban nhân
dân cấp tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án của địa phương, đồng thời chủ động
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai
thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức công tác bồi dưỡng giáo viên theo hướng bồi
dưỡng tập trung; giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện và việc đánh giá, nghiệm
thu kết quả bồi dưỡng; rà soát, đánh giá thực trạng thiết bị dạy học hiện có và
các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo việc mua sắm, khai thác, sử dụng có
hiệu qủa và tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về chất
lượng, kết quả triển khai các hoạt động đổi mới dạy và học ngoại ngữ trên địa
bàn.
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- Chủ trì tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Đề án và Chương trình
tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
2. Thủ trưởng các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề chủ động xây dựng kế hoạch
và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị; kịp thời báo cáo,
phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nảy
sinh trong quá trình thực hiện.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm
tra, đôn đốc các cấp quản lý giáo dục địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện tốt
nhiệm vụ trọng tâm nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 có nhiệm vụ giúp Bộ
trưởng phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương xây dựng
các chương trình, kế hoạch thực hiện chi tiết để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;
phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc,
giám sát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng
tâm nêu trên theo hàng năm và từng giai đoạn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo Đề án của các Bộ,
ngành, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, điều hành, kiểm
tra, đôn đốc các đơn vị tham gia triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo tính khả thi
và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.
Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các
cấp quản lý giáo dục, nhà giáo trong các nhà trường ở các cấp học và trình độ
đào tạo để quán triệt và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố;
- Các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện,
trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp, dạy nghề;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, TH, PC.

Để
báo
cáo
Để chỉ
đạo
Để phối
hợp

Để
thực
hiện
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