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    Số:   

V/v triển khai các biện pháp nâng cao 

chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở cấp 

tiểu học 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 01 năm 2022 

    Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố 

 

Căn cứ Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND về nâng cao năng lực sử dụng 

tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 5 từ năm học 2019-2020 trên 

địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phương pháp, cách thức tổ 

chức lớp học, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh ở tiểu học từ năm 

học 2021-2022, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu sau: 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn cho các cơ sở giáo dục, giáo viên 

dạy môn Tiếng Anh về Phương pháp dạy học phát triển kỹ năng Nghe & Nói tiếng 

Anh cho học sinh cấp tiểu học trên địa bàn quàn lý. 

2. Triển khai thực hiện hiệu quả Mục 5 của Công văn số 3411/SGDĐT-

GDTH ngày ngày 29/12/2021 về việc tổ chức tiết dạy minh họa chuyên đề 

“Phương pháp dạy học phát triển kỹ năng Nghe & Nói tiếng Anh” cho học sinh 

cấp tiểu học. Phát huy vai trò của Hội đồng bộ môn Tiếng Anh của huyện/thị 

xã/thành phố trong việc tổ chức dự giờ, tư vấn cho giáo viên.  

3. Hướng dẫn giáo viên ở các cơ sở giáo dục linh hoạt thực hiện chương 

trình, kế hoạch bài dạy, điều chỉnh nội dung, thời gian cho mỗi nhiệm vụ học tập 

phù hợp với điều kiện của nhà trường/đối tượng học sinh, hỗ trợ kịp thời học sinh 

vượt qua khó khăn trong học tập.  

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng 

GDĐT quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- UBND huyện/TX/TP; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDMNTH (HungTV). 
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Trần Thị Ngọc Châu 
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