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I.

Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tiếp tục triển 

khai chương trình tiếng Anh theo CT GDPT 2018 theo 

kế hoạch, 

Trường THPT Chuyên giảng dạy một số môn Khoa 

học tự nhiên bằng tiếng Anh;

Năm học 

2022 - 2023 

Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tiếp tục triển 

khai chương trình tiếng Anh 10 năm theo kế hoạch;

Trường THPT Chuyên giảng dạy một số môn Khoa học tự 

nhiên bằng tiếng Anh;

1.000.000.000 600.000.000 350.000.000 50.000.000

II.

1 Xây dựng ngân hàng đề thi (PT) Xây dựng bộ ngân hàng đề thi (PT) 200.000.000 150.000.000 50.000.000

2
Tổ chức hội nghị, tập huấn về công tác kiểm tra, đánh 

giá trong dạy và học ngoại ngữ.

Tổ chức 03 hội nghị, tập huấn về công tác kiểm tra, đánh 

giá trong dạy và học ngoại ngữ cho GVTA 03 cấp học: 

TH, THCS, THPT

300.000.000 200.000.000 100.000.000

3 Bồi dưỡng năng lực khảo thi cho 20 Giáo viên Bồi dưỡng năng lực khảo thi cho 20 Giáo viên 200.000.000 150.000.000 50.000.000

4
Học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT dự thi đánh 

giá năng lực đạt chuẩn Năng lực tương đương;

Học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT dự thi đánh giá 

năng lực đạt chuẩn Năng lực tương đương;
300.000.000 200.000.000 100.000.000

III.

1

Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ 

các cấp học.

Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước 

được Đề án giao nhiệm vụ để tổ chức các lớp bồi 

dưỡng nâng cao NLNN, NLSP cho giáo viên tiếng 

Anh. 

129 gv tiếng Anh các cấp được Trường ĐH Sư phạm 

Tp.Hồ Chí Minh bồi dưỡng nâng cao NLNN.

229 giáo viên tiếng Anh các cấp được Trường ĐH Sư 

phạm Tp.Hồ Chí Minh bồi dưỡng nâng cao NLSP.

900.000.000 đ 900.000.000 đ 0

2 Tham gia các hội thảo Khoa học Cử 10 GV tham gia các hội thảo Khoa học 80.000.000 đ 60.000.000 20.000.000

3
Chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ của tất cả giáo viên tiếng 

Anh theo yêu cầu của đề án.
- Tổ chức tập huấn, hội thảo; 03 đợt tập huấn cho GV các cấp TH, THCS, THPT 100.000.000 đ 70.000.000 đ 30.000.000

IV.

1 Phòng học ngoại ngữ (thi trực tuyến …)
Trang bị phòng học ngoại ngữ cho các trường THCS, 

THPT
10 phòng học ngoại ngữ cho các trường THCS, THPT 5.000.000.000 đ 3.000.000.000 đ 2.000.000.000

2 Trang bị Tủ sách tiếng Anh Trang bị tủ sách tiếng Anh 40 tủ sách tiếng Anh 400.000.000 đ 200.000.000 đ 200.000.000

3
Trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ  Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ

 - Mua sắm các trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc 

dạy và học ngoại ngữ các cấp học.

  

30 trường (10 TH, 10 THCS và 10 THPT) được hỗ trợ ti 

vi màn hình lớn phục vụ cho giảng dạy tiếng Anh (1 

cái/trường).

3.000.000.000 2.000.000.000 900.000.000 100.000.000

V.

1 Xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ Xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ
02 giáo viên người bản xứ ở các Trung tâm ngoại ngữ 

giảng dạy tại một số trường TH, THCS và THPT
500.000.000 450.000.000 50.000.000

2
Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi 

trường dạy và học ngoại ngữ

Phát huy và nhân rộng các mô hình như: CLB tiếng 

Anh, Hội thi 

Tạo điều kiện thu hút, đãi ngộ giáo viên, tình nguyện 

viên về làm việc tại tỉnh .

Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở các trường TH, 

THCS và THPT:

Cấp TH: 105 trường; 

Cấp THCS: 64 trường; 

Cấp THPT: 20 trường 

1.000.000.000 600.000.000 350.000.000 50.000.000

3
Cơ chế thu hút người nước ngoài dạy ngoại ngữ tại các trường 

phổ thông

Xây dựng cơ chế thu hút người nước ngoài dạy ngoại 

ngữ tại các trường phổ thông

Thu hút 02 người nước ngoài dạy ngoại ngữ tại các trường 

phổ thông
50.000.000 0 25.000.000 25.000.000

4 Công tác thi đua khen thưởng
Khen thưởng cho GV, HS có thành tích cao trong dạy 

và học ngoại ngữ

Khen thưởng cho GV, HS có thành tích cao trong dạy và 

học ngoại ngữ
50.000.000 0 50.000.000

5 Tập huấn công tác kiểm tra giám sát ĐANN Tập huấn công tác kiểm tra giám sát ĐANN

30 cán bộ quản lý đề án cấp địa phương được tham gia tập 

huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo.

Kiểm tra 10 đơn vị thực hiện Đề án

50.000.000 đ 40.000.000 10.000.000

6 Tổ chức kiểm tra giám sát Tổ chức kiểm tra giám sát 2 đợt kiểm tra, giám sát 50.000.000 đ 25.000.000 25.000.000

13.180.000.000 8.195.000.000 4.710.000.000 275.000.000

(Bằng chữ: Mười ba tỉ, một trăm tám mươi triệu đồng )

Môi trường dạy và học ngoại ngữ, kiểm tra giám sát và các hoạt động khác 

Năm học 

2022 - 2023 

TỔNG CỘNG

Kiểm tra, đánh giá

Năm học 

2022 - 2023 

Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Năm học 

2022 - 2023 

Điều kiện dạy và học ngoại ngữ

Năm học 

2022 - 2023 

Chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu
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