UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 809/SGDDT-GDTrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2018.

V/v: Triển khai Chương trình tiếng Anh
hệ 10 năm trong các trường THCS từ
năm học 2018 - 2019.

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
giai đoạn 2008-2020” (gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ 2020)
Thực hiện Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng
Anh thí điểm cấp trung học theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2020”;
Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2013 phê
duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
dân giai đoạn 2013 – 2020” trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu;
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng
Anh thí điểm cấp THCS;
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh mới; căn cứ kết quả
các tham luận và ý kiến đồng thuận và nhất trí cao từ đại diện các Phòng giáo dục,
lãnh đạo các trường THCS, giáo viên tiếng Anh cốt cán của các trường THCS và các
giáo viên trực tiếp giảng dạy thí điểm giáo trình I – Learn Smart World tại Hội thảo
Sơ kết sử dụng thí điểm giáo trình này trong năm học 2017 – 2018;
Căn cứ số lượng học sinh tiểu học đã được học chương trình tiếng Anh 10
năm trong năm học 2017 – 2018 (18627 học sinh lớp 5 đã học); nhằm triển khai
chương trình tiếng Anh 10 năm theo đúng lộ trình của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
2020, góp phần nâng cao năng lực học tập cho những học sinh đã học chương trình
tiếng Anh 10 năm ở cấp tiểu học;
Sở Giáo dục đề nghị các Phòng giáo dục và Đào tạo tiến hành công tác chuẩn
bị và triển khai từ năm học 2018 – 2019 như sau:
1. Chỉ đạo các trường THCS có phương án nắm bắt cụ thể tình hình học sinh vào
lớp 6 năm học 2018- 2019 về trình độ tiếng Anh:
- Số học sinh đã học đủ tiếng Anh 4tiết /tuần ở tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5.
- Số học sinh đã học tiếng Anh nhưng chưa đủ 4tiết/tuần hoặc chưa đủ 3 năm.
- Số học sinh chưa học tiếng Anh.
2. Yêu cầu các trường THCS căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, lập kế
hoạch dạy học tiếng Anh cụ thể với thời lượng 3 tiết/ tuần và đảm bảo các
nguyên tắc sau:
- Những học sinh đã học đủ tiếng Anh 4t/tuần ở tiểu học (3 năm) từ lớp 3 đến
lớp 5 phải tiếp tục được học tiếng Anh theo hệ 10 năm, dùng những bộ sách Sở

GDĐT đã thẩm định như: Giáo trình tiếng Anh i-Learn Smart World, Nhà Xuất bản
Đại học Sư phạm (đã được Sở Giáo dục và đào tạo thẩm định và tổ chức thí điểm
trong năm học 2017 - 2018), không dùng sách hệ 7 năm. Đồng thời đảm bảo được
chuẩn kiến thức và kỹ năng được quy định cho từng khối lớp theo Quyết định số
01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh thí điểm cấp THCS.
- Những học sinh chưa học tiếng Anh thì dạy chương trình 7 năm theo sách
giáo khoa tiếng Anh hiện hành.
- Những học sinh đã học tiếng Anh nhưng chưa đủ 4tiết/tuần hoặc chưa đủ 3
năm, tùy theo trình độ học sinh mà các trường chọn phương thức dạy theo tài liệu
nào do tổ tiếng Anh thống nhất. Có thể sử dụng sách sách giáo khoa tiếng Anh 7
năm hiện hành cùng với tăng cường thêm các chủ đề ở tài liệu tham khảo, hoặc sử
dụng Giáo trình tiếng Anh i-Learn Smart World và có sự giảm bớt nội dung cho phù
hợp với đối tượng học sinh.
3. Chỉ đạo các trường có kế hoạch thông tin rộng rãi đến phụ huynh học sinh về
việc triển khai nội dung và thời lượng giảng dạy môn tiếng Anh cấp THCS từ
năm học 2018 – 2019 để đảm bảo sự đồng thuận từ phụ huynh học sinh.
4. Phòng GDĐT tạo điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất theo các qui
định của Bộ GDĐT cho các trường để triển khai nhằm đảm bảo chất lượng dạy
và học. Lập kế hoạch chung về việc triển khai dạy học tiếng Anh hệ 10 năm cho
THCS từ năm học 2018 – 2019. Chỉ đạo cho các trường Tiểu học thông báo kế
hoạch dạy học tiếng Anh các trường THCS theo từng đối tượng học sinh lớp 5
để phụ huynh có kế hoạch mua sách tiếng Anh phù hợp cho học sinh.
5. Các tài liệu đưa vào áp dụng phải dựa trên sự cho phép của Bộ GDĐT, và được
thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng Giáo dục Huyện,
Thành phố thực hiện các hướng dẫn trên và gửi báo cáo kế hoạch triển khai về Sở
Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 30 tháng 05 năm
2018./.
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