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Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 

phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học 

tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung 

tâm giáo dục thường xuyên (gọi tắt là Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT); 

Thực hiện Công văn số 1274-CV/TU ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Tỉnh ủy 

về việc đưa tiếng dân tộc Chăm vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên; Công văn số 1562-CV/TU ngày 11/10/2021 

của Tỉnh ủy về việc cho ý kiến về việc tổ chức dạy thực nghiệm tiếng Raglai 1; 

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai việc thực hiện chính sách dạy và 

học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT 

trên địa bàn tỉnh như sau:  

1. Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ sau đây: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 

quy định tại Điều 3 Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT đối với tiếng Raglai, sau khi 

đã hoàn thành việc triển khai dạy thực nghiệm tiếng Raglai theo chương trình giáo 

dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu quyết định bãi bỏ Quyết định 

84/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

(vì không còn phù hợp với Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT). 
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 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lấy ý kiến và ban hành 

các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của 

DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên theo 

quy định. 

2. Triển khai thực hiện chế độ chính sách  

 - Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ 

quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu kinh phí thực 

hiện việc dạy và học tiếng DTTS tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo 

quy định hiện hành về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, phù hợp khả năng cân 

đối ngân sách địa phương. 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định, phân bổ biên chế giáo 

viên theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế từ nguồn biên chế giáo viên được 

giao hàng năm để cân đối và bố trí giáo viên dạy tiếng DTTS trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên theo quy định. 

- Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy 

đủ các chế độ, chính sách cho người dạy và người học theo quy định tại Điều 7, 

Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT. 

3. Tổ chức thực hiện  

Giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách có liên quan 

được quy định tại Nghị đinh số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của 

Chính phủ và Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; đồng thời, đảm bảo đầy đủ các điều kiện dạy và học tiếng DTTS nhằm phát huy 

và gìn giữ các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, 

đảm bảo sự công bằng, bình đẳng đối với các dân tộc; coi trọng việc dạy và học song 

ngữ tiếng DTTS là cơ sở để tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu 

học trên nền tảng tiếng mẹ của người học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chống 

tái mù chữ vùng DTTS.  

 Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan và Ủy ban nhân dân các  huyện, 

thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh. 

- TT. HĐND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, Ban TCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên  
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