ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

PHỤ LỤC 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ
(Đối với các hoạt động đề xuất kinh phí trung ương)
(Kèm theo Kế hoạch số
1311/KH-UBND ngày31 /3/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

- Căn cứ Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTG ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
- Công văn số 606/BGDĐT-ĐANN ngày 25/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 thực hiện Đề án NNQG và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị
TÊN
NHIỆM VỤ

TT
I.

HOẠT ĐỘNG
CỤ THỂ

Nội dung chi tiết

Đơn vị tính

Số lượng

Định mức

Kinh phí
hỗ trợ
từ NSTW

Thông tư thực hiện

bộ

10

300.000

3.000.000

Thông tư 58/2016/TTBTC

bộ

200

300.000

60.000.000

Thông tư 58/2016/TTBTC

bộ

1

200.000.000

200.000.000

cuộc

3

20.000.000

60.000.000

Chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu
Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tiếp tục triển Tài liệu Trường THPT Chuyên giảng dạy một số môn
khai chương trình tiếng Anh theo CT GDPT 2018 theo Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh;
kế hoạch,
Trường THPT Chuyên giảng dạy một số môn Khoa
học tự nhiên bằng tiếng Anh;
Tài liệu, phần mềm dành cho các cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tiếp tục triển khai chương trình tiếng
Anh CT GDPT 2018 theo kế hoạch; Cấp TH: 105 trường;
Cấp THCS: 64 trường;
Cấp THPT: 20 trường

1

2

II. Kiểm tra, đánh giá
1
2

Xây dựng ngân hàng đề thi (PT)

Xây dựng bộ ngân hàng đề thi (PT)

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

Bồi dưỡng năng lực khảo thi cho 20 Giáo viên

3

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức
Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước
được Đề án giao nhiệm vụ để tổ chức các lớp bồi
Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ
dưỡng nâng cao NLNN, NLSP cho giáo viên tiếng
1 các cấp học.
Anh.

Bồi dưỡng năng lực khảo thi cho 20 Giáo viên

GV

20

15.000.000

300.000.000

229 giáo viên tiếng Anh các cấp bồi dưỡng nâng cao
NLSP.

GV

229

15.000.000 đ

3.435.000.000

Theo thực tế đào tạo

GV

129

30.000.000 đ

3.870.000.000

Theo thực tế đào tạo

phòng

10

200.000.000 đ

2.000.000.000

cái

30

100.000.000

3.000.000.000

người

30

5.000.000 đ

150.000.000

Thông tư 58/2016/TTBTC

đợt

2

25.000.000 đ

50.000.000

Thông tư số 40/2017/TTBTC

129 gv tiếng Anh các cấp được bồi dưỡng nâng cao
NLNN.

2

Điều 5 Thông tư số
36/2018/TT-BTC ngày
30/3/2018 ; Khoản 8
Điều 5 Thông tư số
51/2018/TT-BTC ngày
23/5/2018; Mục 2.2
Công văn số
489/BGDĐT-ĐANN
ngày 29/01/2015

IV. Điều kiện dạy và học ngoại ngữ
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

- Mua sắm các trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc 30 trường (10 TH, 10 THCS và 10 THPT) được hỗ trợ ti
Trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ Ứng dụng
dạy và học ngoại ngữ các cấp học.
vi màn hình lớn phục vụ cho giảng dạy tiếng Anh (1
công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ
cái/trường).
V. Môi trường dạy và học ngoại ngữ, kiểm tra giám sát và các
30 cán bộ quản lý đề án cấp địa phương được tham gia tập
1 Tập huấn công tác kiểm tra giám sát ĐANN
Tập huấn công tác kiểm tra giám sát ĐANN
huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo.
Kiểm tra 10 đơn vị thực hiện Đề án
2

2 Tổ chức kiểm tra giám sát

Tổ chức kiểm tra giám sát

2 đợt kiểm tra, giám sát

TỔNG CỘNG

13.125.000.000
(Bằng chữ: Mười ba tỉ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng )

Thông tư 58/2016/TTBTC ngày 29/3/2016;
khảo sát giá thị trường
Thông tư 58/2016/TTBTC ngày 29/3/2016;
khảo sát giá thị trường

Ghi
chú

