
 

 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 
V/v tiếp tục tăng cường, nâng cao tỉ lệ  

dạy và học môn tiếng Anh hệ 10 năm  

Gia Lai, ngày      tháng 6 năm 2021 

 
Kính gửi:  

      - Các trường phổ thông trực thuộc Sở; 

      - Các phòng giáo dục và đào tạo. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2946/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2017-2025 của tỉnh Gia Lai”; 

Căn cứ Kế hoạch số 915/KH-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 267/TB-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Sơ kết Đề 

án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” giai đoạn 2017-2020 và 

triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai một số nội dung về tiếp tục tăng cường 

dạy học môn tiếng Anh hệ 10 năm cấp Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông 

(THPT) năm học 2021-2022 như sau: 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Chương trình dạy học 

- Đối với cấp THCS: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) môn tiếng 

Anh ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành chương trình GDPT.  

- Đối với cấp THPT: Tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT môn tiếng Anh cấp 

THPT được phê duyệt theo Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp 

THPT.  

2. Giáo viên và học sinh tham gia quá trình dạy học 

a) Học sinh tham gia học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm 

- Học sinh lớp 6 đảm bảo một trong ba tiêu chuẩn sau:  

+ Tiêu chuẩn 1: Đã hoàn thành chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (trước đây gọi là 

tiếng Anh thí điểm) ở cấp tiểu học (TH) và có điểm hoặc đánh giá được ghi đầy đủ trong 

học bạ; 

+ Tiêu chuẩn 2: Có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; TOEFL 

Junior; IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương có hiệu lực; 

+ Tiêu chuẩn 3: Có nguyện vọng tham gia học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm của 

phụ huynh, học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường. 

Lưu ý: Chứng chỉ Movers, Flyers phải đạt tối thiểu 10 khiên (Shield). 
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- Học sinh lớp 10 đảm bảo một trong ba tiêu chuẩn sau:  

+ Tiêu chuẩn 1: Đã học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (trước đây gọi là tiếng Anh 

thí điểm) cấp THCS và được ghi rõ trong học bạ “Đã học chương trình tiếng Anh thí điểm” 

hoặc “Đã học Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm”;  

+ Tiêu chuẩn 2: Có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; TOEFL 

Junior;  IELTS; CAE; FCE, KET; PET hoặc tương đương còn hiệu lực; 

+ Tiêu chuẩn 3: Có nguyện vọng tham gia học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm phù 

hợp với điều kiện của nhà trường. 

b) Giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm 

Giáo viên THCS tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm phải có năng 

lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương Bậc 4 (B2); giáo viên cấp THPT tham gia giảng dạy 

chương trình tiếng Anh hệ 10 năm phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương Bậc 5 

(C1) theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành tại Thông 

tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành 

khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Nhằm tăng cường và nâng cao tỉ lệ dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm, từ năm 

học 2021-2022, Sở GDĐT không tổ chức khảo sát đầu vào đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 

tham gia học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Sở GDĐT giao cho các cơ sở giáo dục chủ 

động biên chế lớp học, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của nhà 

trường và nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh;  tăng cường xã hội hóa giáo dục 

(liên kết với các trung tâm ngoại ngữ) để bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học 

sinh, chú trọng học sinh ở các lớp tiếng Anh hệ 10 năm dành cho học sinh chỉ đạt tiêu chuẩn 

3; sau mỗi học kì, các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá kết quả dạy học và xây dựng, điều 

chỉnh chương trình cho phù hợp để đảm bảo chuẩn năng lực ngôn ngữ đầu ra cho học sinh;  

Để thực hiện những yêu cầu trên Sở GDĐT giao các đơn vị thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Đối với các phòng GDĐT 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường TH, THCS có dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm 

(trước đây gọi là tiếng Anh thí điểm) ghi cụ thể trong học bạ của học sinh các lớp học tiếng 

Anh hệ 10 năm ở mỗi năm học: “Đã học Chương trình tiếng Anh thí điểm” hoặc “Đã học 

Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm”. 

- Tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh việc mở rộng dạy học 

chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. 

 - Yêu cầu các trường THCS tổ chức cho phụ huynh, học sinh đăng ký nhu cầu học 

chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ngay tại thời điểm đăng ký tuyển sinh vào lớp 6; đồng 

thời căn cứ vào điều kiện của nhà trường, năng lực, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh 

để chủ động biên chế lớp học tiếng Anh hệ 10 năm và có kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp.  

- Đối với các trường đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để triển khai chương 

trình tiếng Anh hệ 10 năm, yêu cầu nhà trường phải tổ chức dạy học cho học sinh có nguyện 

vọng và xây dựng chương trình giáo dục nhà trường cho phù hợp.  

 



3 

 

 

 

2. Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học Tiếng Anh hệ 10 năm dựa vào chỉ tiêu đã đăng 

ký kết hợp với điều kiện của nhà trường và nhu cầu học của học sinh trên địa bàn tuyển sinh. 

- Thông báo cho phụ huynh học sinh về kế hoạch dạy học chương trình tiếng Anh hệ 

10 năm; khuyến khích học sinh tham gia và cho học sinh đăng ký học ngay tại thời điểm 

tuyển sinh. 

- Biên chế lớp học tiếng Anh theo Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm theo các tiêu 

chuẩn của học sinh tại Mục I.2.a Công văn này như sau: 

+ Học sinh đảm bảo tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 được biên chế cùng lớp theo lớp 

học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm chuẩn. 

+ Học sinh đảm bảo tiêu chuẩn 3 nhưng chưa đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ, nhà 

trường bố trí lớp riêng và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với học sinh, 

đảm bảo lượng kiến thức tăng dần để học sinh có thể đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ đầu ra 

theo yêu cầu của cấp học. 

+ Đối với trường hợp học sinh đạt tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 không đủ số lượng 

học sinh để biên chế đủ lớp, nhà trường chủ động xây dựng phương thức lựa chọn học 

sinh ở tiêu chuẩn 3 có năng lực phù hợp để biên chế vào lớp học chương trình tiếng Anh 

hệ 10 năm chuẩn. 

3. Công tác báo cáo 

- Các phòng GDĐT tổng hợp báo cáo số lượng lớp và học sinh tham gia học chương 

trình tiếng Anh  hệ 10 năm cấp THCS và báo cáo về Sở GDĐT 10 ngày sau khi kết thúc 

tuyển sinh năm học 2021-2022. 

- Các trường THPT trực thuộc Sở báo cáo số lượng lớp và học sinh tham gia học 

chương trình tiếng Anh  hệ 10 năm về Sở GDĐT 05 ngày sau khi kết thúc tuyển sinh năm 

học 2021-2022. Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở có cấp THCS, các đơn vị báo 

cáo theo từng cấp, cấp THCS gửi về phòng GDĐT để tổng hợp, cấp THPT gửi về Sở 

GDĐT. 

- Các đơn vị thống kê, báo cáo theo mẫu tại Phụ lục và gửi về Sở GDĐT qua địa chỉ 

email: giaoductrunghocgialai@gmail.com . 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc, liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại 0269.3715795) 

để phối hợp giải quyết./. 
          

 
  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Các phòng GDĐT; 

- Các trường phổ thông trực thuộc Sở; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Long 
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