UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 432/PGDĐT- NVPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sa Đéc, ngày 04 tháng 9 năm 2018

V/v giảng dạy Tiếng Anh bậc mầm non,
cấp tiểu học và cấp THCS năm học
2018 - 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS.
Căn cứ Kế hoạch 104/KH-UBND ngày 24/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đồng Tháp về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp giai đoạn 2012-2020;
Căn cứ công văn số 741/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 18/6/2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tiếp tục triển khai chương trình Tiếng
Anh 10 năm và thực hiện thí điểm chương trình Tiếng Anh tăng cường với giáo
viên người Việt cấp trung học năm học 2018-2019;
Thực hiện Công văn số 896/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 30/7/2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện chương trình
tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài từ năm học 2018-2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc thông báo đến Hiệu trưởng
các trường mầm non, tiểu học và THCS việc giảng dạy tiếng Anh trong năm học
2018-2019 như sau:
I. BẬC MẦM NON
1. Căn cứ vào nhu cầu tự nguyện của cha mẹ học sinh và điều kiện đảm bảo
về giáo viên, cơ sở vật chất, các trường có thể tổ chức dạy làm quen Tiếng Anh
cho học sinh các lớp Chồi, Lá.
2. Việc tổ chức các lớp dạy làm quen Tiếng Anh được thực hiện theo hình
thức xã hội hóa, do giáo viên người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng dạy.
Thời lượng giảng dạy không quá 2 tiết/tuần.
3. Tài liệu giảng dạy làm quen Tiếng Anh do các trường tự lựa chọn sau khi
đã thống nhất với đối tác phối hợp thực hiện hoặc đã được Sở GD&ĐT thẩm định
và giới thiệu.
II. CẤP TIỂU HỌC
1. Những trường chưa đảm bảo điều kiện dạy học môn Tiếng Anh 4 tiết/tuần
cần chủ động xây dựng kế hoạch dạy Tiếng Anh cho học sinh các lớp 3, 4, 5 với
thời lượng 2 hoặc 3 tiết/tuần; căn cứ vào tài liệu được Bộ GDĐT phê duyệt để lựa
chọn nội dung và ngữ liệu phù hợp để dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết một
cách hiệu quả; sử dụng bài kiểm tra định kì phù hợp với nội dung đã học, không
dùng bài kiểm tra theo chuẩn đầu ra của chương trình được thực hiện đủ 4
tiết/tuần.
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2. Tiếp tục triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học
sinh các lớp 3, 4, 5 ở những trường đảm bảo điều kiện về giáo viên: đủ về số
lượng, đạt chuẩn về trình độ; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu;
môi trường học tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.
3. Căn cứ vào nhu cầu tự nguyện của học sinh và điều kiện đảm bảo về giáo
viên, cơ sở vật chất, các trường có thể tổ chức dạy thí điểm, làm quen Tiếng Anh
cho học sinh các lớp 1, 2 và dạy tăng cường Tiếng Anh với thời lượng 4 tiết/tuần
cho học sinh các lớp 3, 4 và 5.
* Lưu ý: tài liệu dạy thí điểm, làm quen Tiếng Anh đối với các lớp 1, 2 và
tài liệu tăng cường Tiếng Anh đối với các lớp 3, 4, 5 phải đảm bảo tính liên thông,
kết nối với Chương trình Tiếng Anh 10 năm của Bộ GDĐT.
III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình tiếng Anh 7 năm, chương trình
tiếng Anh thí điểm 4 tiết/tuần.
2. Triển khai đại trà Chương trình tiếng Anh 10 năm (khối 6, 7) và thực hiện
thí điểm chương trình Tiếng Anh tăng cường với giáo viên người Việt cấp trung
học năm học 2018-2019 theo công văn số 741/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày
18/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Duy trì các lớp dạy tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài
theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp tại công văn số
896/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 30/7/2018.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu
học và THCS căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng GDĐT để tổ chức
việc dạy và học tiếng Anh trong đơn vị đúng theo quy định. Trong quá trình thực
hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng
GD&ĐT (thầy Hưng) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH và THCS (thực hiện);
- Trưởng Phòng và Phó Trưởng Phòng (để b/c);
- Các bộ phận CM thuộc Phòng GD&ĐT (để biết),
- Lưu: VT, NVPT.
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