
  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
--------------- 

Số: 1400/QĐ-TTg 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

Hà Nội, ngày 30  tháng 9  năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ 

 trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” 
---------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi  

hành một số điều của Luật Giáo dục; 

         Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục           

quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục                  

quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học,                    

trình độ đào tạo, nh m đến năm 2015 đạt đư c một  ước tiến r  rệt về trình                    

độ, năng   c s  dụng ngoại ngữ của ngu n nhân   c, nhất  à đối với một số                    

  nh v c ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung                   

cấp, cao đ ng và đại học c  đủ năng   c ngoại ngữ s  dụng độc  ập, t  tin                     

trong giao tiếp, học tập,  àm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa                 

văn hoá;  iến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ                 

s  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

          2. Mục tiêu cụ thể 

          a) Triển khai th c hiện chương trình giáo dục 10 năm,  ắt đầu từ  ớp 3 môn ngoại 

ngữ  ắt  uộc ở các cấp học phổ thông. Từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ 

theo chương trình mới cho khoảng 20% số  ư ng học sinh  ớp 3 và mở rộng dần quy 

mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 - 2016; 100% vào năm 2018 - 2019; 
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           )  Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo          

dục nghề nghiệp cho khoảng 10% số  ư ng học sinh dạy nghề, trung cấp                   

chuyên nghiệp vào năm học 2010 – 2011, 60% vào năm 2015 – 2016 và đạt                  

100% vào năm học 2019 – 2020; 

           c) Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo           

dục đại học (cả các cơ sở đào tạo chuyên ngữ và không chuyên ngữ) cho                   

khoảng 10% số  ư ng sinh viên cao đ ng, đại học vào năm học 2010 - 2011;                  

60% vào năm học 2015 - 2016 và 100% vào năm 2019 – 2020; 

          d) Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường         

 uyên với nội dung, chương trình đào tạo ph  h p với các cấp học, trình độ                    

đào tạo, g p phần tích c c vào công tác   i dưỡng, nâng cao trình độ ngoại                    

ngữ cho ngu n nhân   c, đội ngũ cán  ộ, viên chức; th c hiện đa dạng hoá                     

các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu người học. 

          Phấn đấu c  5% số cán  ộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước          

c  trình độ ngoại ngữ  ậc 3 trở  ên vào năm 2015 và đạt 30% vào năm 2020. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Quy định môn ngoại ngữ đư c dạy và học trong các cơ sở giáo dục thuộc           

hệ thống giáo dục quốc dân  à tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 

2. Xây d ng và  an hành khung trình độ năng   c ngoại ngữ thống nhất, chi         

tiết, g m 6  ậc, tương thích với các  ậc trình độ ngoại ngữ quốc tế thông dụng                 

để  àm căn cứ  iên soạn chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và  ây                

d ng tiêu chí đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo,  ảo đảm s   iên thông              

trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học. 

            Khung trình độ năng   c ngoại ngữ cần  ác định r  yêu cầu về trình độ,             

năng   c nghe, n i, đọc, viết tương thích với các tiêu chí  ác định 6  ậc do                     

Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu đã  an hành (viết tắt  à                 

KNLNN) trong đ   ậc 1  à  ậc thấp nhất và  ậc 6  à  ậc cao nhất. 

 3. Xây d ng và triển khai chương trình mới đào tạo ngoại ngữ  ắt  uộc ở              

cấp học phổ thông đạt các  ậc trình độ như sau: tốt nghiệp tiểu học đạt trình                     

độ  ậc 1 theo KNLNN; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trình độ  ậc 2 theo KNLNN;                  

tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trình độ  ậc 3 theo KNLNN. 

 Tổ chức  ây d ng các chương trình ngoại ngữ phổ thông 10 năm,  ắt đầu từ           

 ớp 3 đến  ớp 12,  iên soạn sách giáo khoa, tài  iệu học tập, giảng dạy, ph  h p              

với quy định về năng   c trình độ của mỗi cấp,  ớp học. Khuyến khích các cơ sở           

giáo dục chủ động  ây d ng, th c hiện các chương trình song ngữ,   i dưỡng                

nâng cao trong các cơ sở của mình. 
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Ngoài chương trình đào tạo môn ngoại ngữ  ắt  uộc (ngoại ngữ 1), học                

sinh c  thể t  chọn học thêm một ngoại ngữ khác (ngoại ngữ 2). Việc  ố trí                    

dạy môn ngoại ngữ 2 chỉ th c hiện từ  ớp 6 đến  ớp 12 với trình độ đạt tương              

đương  ậc 2 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

 Xây d ng và triển khai các chương trình dạy và học   ng ngoaị ngữ cho               

một số môn như: Toán và một số môn ph  h p ở các trường trung học phổ 

thông.  

 4. Triển khai đào tạo theo chương trình ngoại ngữ mới đối với giáo dục          

chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) với mức trình độ tối thiểu đạt đư c                      

 ậc 2 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trường nghề và  ậc 3 theo KNLNN sau                

khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. 

 Đối với giáo dục chuyên nghiệp, chương trình đào tạo ngoại ngữ c  thể áp         

dụng theo một số chương trình khác nhau, ph  h p với các đối tư ng người                   

học c  kiến thức phổ thông hoặc trình độ khác nhau. 

 5. Triển khai đào tạo theo chương trình ngoại ngữ mới đối với giáo dục đại học. 

Nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học c  thế áp  

dụng cho hai nh m đối tư ng chính: một nh m dành cho các đối tư ng người học         

đã học ngoại ngữ theo chương trình 7 năm ở phổ thông và một nh m dành cho các       

đối tư ng người học đã học theo chương trình ngoại ngữ 10 năm ở phổ thông. 

 Đối với các cơ sở giáo dục đại học không chuyên ngữ, chương trình đào tạo        

mới phải c  mức kiến thức đạt trình độ tối thiểu  à  ậc 3 theo KNLNN sau khoá              

tốt nghiệp. 

 Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo chuyên ngữ, chương trình đào tạo mới            

phải c  mức kiến thức đạt trình độ  ậc 4 sau khoá tốt nghiệp cao đ ng và  ậc 5              

sau khoá tốt nghiệp đại học và  ắt  uộc người học phải đ ng thời đư c đào tạo               

hai ngoại ngữ trong một khoá đào tạo, một ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) và một        

ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ 2), trong đ  thời  ư ng đào tạo ngoại ngữ phụ không                        

quá 1/2  thời  ư ng dành cho việc đào tạo ngoại ngữ chính. 

 Xây d ng và triển khai chương trình dạy   ng ngoại ngữ một số môn cơ  ản, 

cơ sở, chuyên ngành và t  chọn ở một số ngành trọng điểm trong chương trình       

đại học ở năm cuối  ậc đại học. 

 6. Th c hiện đổi mới chương trình đào tạo ngoại ngữ đối với giáo dục            

thường  uyên. 

 Chương trình đào tạo ngoại ngữ áp dụng trong các cơ sở giáo dục thường         

 uyên phải ph  h p nhu cầu đa dạng phong phú về hình thức, đối tư ng, trình độ           

đào tạo, đáp ứng nhu cầu người học, c  tác dụng tích c c khắc phục những hạn              

chế của giáo dục chính quy. 
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 Chương trình đào tạo ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục thường  uyên phải        

đảm  ảo yêu cầu nội dung, chất  ư ng. Trình độ năng   c ngoại ngữ của                      

người học sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục thường  uyên phải đạt tương             

đương với trình độ đào tạo theo hình thức chính quy tương ứng ở các cấp học,               

trình độ đào tạo. 

 7. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ;  ây            

d ng các dữ  iệu ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá trình                  

độ ngoại ngữ của người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong                 

đào tạo môn ngoại ngữ; nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và kiểm định                     

chất  ư ng đào tạo các môn ngoại ngữ. 

III. GIẢI PHÁP 

1. Thành  ập Ban Chỉ đạo ở Trung ương để chỉ đạo tổ chức triển khai th c           

hiện Đề án này g m đại diện  ãnh đạo các Bộ, cơ quan  iên quan, do Bộ                     

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  àm Trưởng  an. 

2. Tổ chức rà soát, quy hoạch,  ây d ng kế hoạch đào tạo, đào tạo  ại,   i        

dưỡng, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục và                    

cả nước,  ảo đảm đáp ứng nhu cầu về số  ư ng, cơ cấu, trình độ đào tạo. 

- Tiến hành việc rà soát, đánh giá th c trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên          

ngoại ngữ trong các cấp học, nhất  à ở các cơ sở giáo dục phổ thông, trên cơ                     

sở đ   ây d ng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo,   i dưỡng đội ngũ                 

giáo viên hàng năm và các giai đoạn đến năm 2010, năm 2020, ph  h p với                    

các quy định, tiêu chí hiện hành; 

- Triển khai th c hiện các kế hoạch đào tạo,   i dưỡng, tuyển dụng giáo               

viên ngoại ngữ các cấp học, nh m  ổ sung, chuẩn hoá về trình độ đào tạo đội                 

ngũ theo quy định. Mở các khoá   i dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm                

cho những người đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định mà c  nguyện vọng                   

đư c tuyển dụng  àm giáo viên, giảng viên dạy ngoại ngữ; 

Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp đào tạo,   i dưỡng. Khuyến khích               

  i dưỡng giáo viên qua các khoá tập huấn quốc tế trong nước và nước ngoài,                

đư c cấp chứng chỉ quốc tế; 

- Nâng cao năng   c, chất  ư ng đào tạo của các trường cao đ ng, đại học             

đào tạo chuyên ngoại ngữ hiện c ; mở rộng việc thành  ập các khoa đào tạo                 

ngoại ngữ ở một số trường đại học, cao đ ng c  điều kiện  ảo đảm, chú trọng                

 ây d ng, phát triển mạng  ưới các cơ sở đào tạo giáo viên ngoại ngữ trình độ                

cao đ ng, đại học ở các v ng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, đ ng   ng                   

sông C u Long; 
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- Th c hiện đổi mới công tác tuyển sinh đào tạo giáo viên ngoại ngữ theo          

hướng tăng cường tính t  chủ của các nhà trường trong công tác tuyển sinh                    

đào tạo,   i dưỡng; 

 - Khuyến khích mạnh mẽ, tạo cơ chế thuận   i để các trường  iên kết, h p              

tác giảng dạy, đào tạo, tuyển dụng người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người               

nước ngoài c  đủ trình độ ngoại ngữ  àm giáo viên dạy ngoại ngữ trong các                    

nhà trường. Nhất  à đối với các trường phổ thông chuyên ngữ, dạy các chương             

trình ngoại ngữ tăng cường, dạy song ngữ. Thu hút s  giúp đỡ, tham gia đào                    

tạo của các tổ chức, đội ngũ giáo viên tình nguyện c  chất  ư ng của những                  

nước n i tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.  

 3. Nghiên cứu, điều chỉnh,  ổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách,                   

chế độ cần thiết, ph  h p, đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy, học tập                  

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

 - Rà soát, điều chỉnh,  ổ sung những cơ chế, chính sách ph  h p dành cho             

đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ các cấp học, tạo điều kiện th c hiện                                 

các chương trình hoạt động nâng cao chất  ư ng đội ngũ nhà giáo, cán  ộ                     

quản  ý giáo dục; 

 - Xây d ng,  an hành các chính sách đầu tư, các tiêu chí  ây d ng cơ sở                

vật chất đối với các cơ sở đào tạo ngoại ngữ; 

 - Đẩy mạnh công tác  ã hội hoá, thu hút s  đ ng g p của toàn  ã hội cho            

công tác dạy và học ngoại ngữ; khuyến khích đầu tư nước ngoài phát triển mở               

rộng các  oại hình cơ sở đào tạo ngoại ngữ; 

 - Hoàn chỉnh các qui định về việc dạy và học, kiểm tra, đánh giá, cấp văn           

  ng, chứng chỉ ngoại ngữ; khuyến khích thành  ập các cơ sở đào tạo,   i                   

dưỡng về ngoại ngữ c  chất  ư ng. 

 4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết  ị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ 

 - Xây d ng danh mục thiết  ị tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học ngoại            

ngữ trong các cấp học, trình độ đào tạo;  an hành tiêu chuẩn phòng học tiếng                

nước ngoài, phòng nghe nhìn và phòng đa phương tiện; 

- Từng  ước đầu tư mua sắm các thiết  ị dạy và học ngoại ngữ ph  h p cho         

các cơ sở giáo dục theo  ộ trình triển khai đề án,  ảo đảm 100% các trường tham            

gia đề án đều c  phòng học tiếng nước ngoài và c  phòng nghe nhìn; 

- Xây d ng và triển khai kế hoạch   i dưỡng thường  uyên, định kỳ về               

công tác s  dụng thiết  ị dạy và học ngoại ngữ,  ảo đảm tính thiết th c và                      

hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học                    

ngoại ngữ ở các nhà trường. 
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 5. Tăng cường h p tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ 

 - Dành ưu tiên một phần ngu n vốn viện tr  phát triển giáo dục và đào tạo             

để đầu tư cho công tác dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường; 

 - Khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hoá các hình thức                

h p tác quốc tế với các tổ chức ở các quốc gia c   ản ngữ hoặc ngôn ngữ                      

quốc gia ph  h p với việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam; th c hiện các               

chương trình h p tác, trao đổi giáo viên với nước ngoài nh m tạo điều kiện                   

thuận   i cho các giáo viên người nước ngoài tham gia đào tạo ngoại ngữ                      

trong các trường cao đ ng, đại học của Việt Nam; 

 Phấn đấu từ nay đến năm 2015 tổ chức đư c cho 100% số giáo viên ngoại           

ngữ của các trường cao đ ng, đại học và một  ộ phận giáo viên ngoại ngữ của                 

các trường phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp đư c đi học tập,   i            

dưỡng chuyên môn ngắn hoặc dài hạn ở các nước ngoài. 

 Xây d ng, hoàn chỉnh các chính sách về việc h p tác quốc tế trong giảng             

dạy, học tập ngoại ngữ; chính sách, chế độ thu hút người Việt Nam ở nước                   

ngoài, các chuyên gia nước ngoài tham gia vào công tác đào tạo ngoại ngữ ở               

trong nước. 

 6. Xây d ng môi trường thuận   i hỗ tr  việc dạy và học ngoại ngữ, tạo               

động cơ học tập ngoại ngữ của thế hệ trẻ Việt Nam 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền nh m nâng cao nhận thức toàn  ã hội,           

nhất  à đối với thế hệ trẻ về việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo                                  

dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu mới; 

 - Xây d ng và phát huy mạnh mẽ các môi trường t  học, t  nâng cao trình             

độ và s  dụng ngoại ngữ của mọi đối tư ng; 

 - Xây d ng các môi trường  àm việc c  s  dụng ngoại ngữ ở các cơ quan,          

công sở; gắn yêu cầu về ngoại ngữ trong việc tuyển dụng, s  dụng công chức,               

viên chức nhà nước; thường  uyên tổ chức   i dưỡng ngoại ngữ cho đội ngũ cán             

 ộ, công chức, viên chức, nhất  à đối với đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức trẻ; 

 - Duy trì thường  uyên, mở rộng, nâng cao chất  ư ng các chương trình           

truyền hình, phát thanh dành riêng cho việc dạy và học ngoại ngữ. S  dụng                     

các kênh c  dạy ngoại ngữ của các đài truyền thanh và truyền hình của nước               

ngoài. Khuyến khích phát hành các  oại  áo, tạp chí   ng ngoại ngữ; các hoạt               

động văn hoá, âm nhạc, nghệ thuật, thông tin tuyên truyền, quảng  á c  s                     

dụng ngoại ngữ; 

- Khuyến khích phát triển các câu  ạc  ộ giáo viên ngoại ngữ. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Kế hoạch th c hiện 

 Đề án đư c triển khai th c hiện theo  a giai đoạn như sau: 

a) Giai đoạn 2008 - 2010:  Trọng tâm của giai đoạn này  à hoàn thành các             

điều kiện đảm  ảo cho việc  ây d ng, thí điểm các chương trình ngoại ngữ                     

mới và chuẩn  ị đê   triển khai đại trà ở các cấp học phổ thông. Cụ thể:   

- Xây d ng, chi tiết h a các chương trình đào tạo. 

- Xây d ng kế hoạch và  ố trí kinh phí th c hiện các mục tiêu đề án trong          

giai đoạn 2008 - 2010; 

- Hoàn thành việc  ây d ng chương trình và  iên soạn sách giáo khoa ở             

phổ thông theo chương trình 10 năm và chương trình, giáo trình, tài  iệu dạy                  

học cho các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đ ng và đại học                     

và giáo dục thường  uyên. Đ ng thời triển khai việc   a chọn, s  dụng một số          

chương trình, sách giáo khoa, tài  iệu dạy học ngoại ngữ của nuớc ngoài ph                   

h p với mục tiêu, yêu cầu dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam; 

- Hoàn thành việc  ây d ng chương trình và tài  iệu dạy và học ngoại ngữ         

tăng cường, chuyên ngữ và song ngữ ở một số môn học của giáo dục phổ                   

thông, một số môn học, ngành học của cao đ ng, đại học;   

- Rà soát, đánh giá th c trạng và triển khai các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, 

  i dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ ở cấp tiểu học và trung học cơ sở để chuẩn       

 ị triển khai các chương trình ngoại ngữ mới ở cấp tiểu học vào năm học                       

2010 – 2011 và trung học phổ thông vào năm học 2012 – 2013 theo kế hoạch;  

- Rà soát, đánh giá th c trạng và triển khai các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, 

  i dưỡng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ cho các trường dạy nghề, trung cấp             

chuyên nghiệp, cao đ ng và đại học, chuẩn  ị cho các năm học 2009 – 2010;  

- Tăng cường trang thiết  ị dạy học,  ây d ng phòng học tiếng nước ngoài,      

phòng nghe nhìn và phòng đa phương tiện cho một số trường học ở các cấp                     

học và trình độ đào tạo; 

- Hoàn thành việc  ây d ng và  an hành chính sách khuyến khích, thu hút          

các công dân Việt Nam giỏi ngoại ngữ và các giáo viên  à người Việt Nam ở               

nước ngoài, các giáo viên  ản ngữ, các giáo viên ngoại ngữ do các tổ chức                     

tình nguyện của các nước n i tiếng Anh, Pháp Nga, Trung Quốc tham gia                       

dạy học ngoại ngữ ở các cấp học;  
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- Trong năm 2009, các tỉnh, thành phố hoàn thành việc  ây d ng kế                

hoạch triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm của địa phương trong giai                    

đoạn từ 2010 cho đến 2020. Đặc  iệt khuyến khích các trường thuộc các                      

thành phố  ớn, đô thị, thị  ã, thị trấn và các trường tiểu học đã th c hiện dạy                    

theo chế độ 2  uổi/ngày tham gia chương trình ngay từ giai đoạn  an đầu. Các           

trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đ ng và đại học không chuyên                

ngữ và chuyên ngữ hoàn thành kế hoạch triển khai việc dạy và học ngoại ngữ               

tăng cường của trường trong giai đoạn từ  2009 cho đến 2020;  

- Hoàn thành việc  ây d ng và  an hành chính sách  ây d ng môi trường           

 àm việc, văn hoá, thông tin theo hướng hỗ tr  s  dụng thường  uyên và hiệu                 

quả ngoại ngữ, nâng cao động   c học ngoại ngữ trong thế hệ trẻ; 

- Trong năm 2009 - 2010 triển khai đào tạo theo các chương trình tiên tiến        

giảng dạy   ng tiếng Anh ở  ậc đại học;  

- Từ 2009 tiến hành thí điểm chương trình 10 năm ở phổ thông và chương         

trình ngoại ngữ tăng cường cho các cơ sở đào tạo. 

  ) Giai đoạn 2011 - 2015: Trọng tâm của giai đoạn này  à triển khai đại trà      

chương trình ngoại ngữ 10 năm ở phổ thông và chương trình dạy và học ngoại               

ngữ tăng cường đối với các  ậc, trình độ đào tạo.  

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo,   i dưỡng, nâng cao trình độ và năng   c            

ngoại ngữ của giáo viên ngoại ngữ ở các cấp học, trình độ đào tạo;   

- Tiếp tục  ây d ng các phòng dạy và học ngoại ngữ, phòng nghe nhìn và              

học đa phương tiện cho các trường học các cấp;  

- Từ năm học 2010 - 2011, triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm theo              

các mục tiêu đề ra cho các cấp học phổ thông;  

- Triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường ở các cơ sở đào tạo, ưu tiên cho các 

ngành công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, du  ịch và quản trị kinh doanh;  

- Triển khai dạy môn Toán   ng ngoại ngữ ở khoảng 30% các trường                  

trung học phổ thông tại các thành phố, đô thị  ớn: Hà Nội, thành phố H  Chí                

Minh, Hải Phòng, Huế, Đà N ng và một số địa  àn trọng điểm khác. Mỗi năm               

tăng thêm khoảng từ 15-20% số trường, mở rộng ra 5 tỉnh, thành phố và một                    

số môn học khác; 

- Triển khai chương trình dạy   ng ngoại ngữ một số môn cơ  ản, chuyên         

ngành và chuyên sâu ở một số ngành trọng điểm ở năm cuối  ậc đại học,  ắt                  

đầu với khoảng 20% sinh viên của các Đại học quốc gia, Đại học v ng và một                 

số trường đại học trọng điểm khác và tăng dần tỉ  ệ hàng năm, mở rộng dần                      

đối với số trường và địa phương. 
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   c) Giai đoạn 2016 - 2020: trọng tâm của giai đoạn này  à triển khai                       

chương trình ngoại ngữ 10 năm trên quy mô cả nước và triển khai chương                     

trình dạy và học ngoại ngữ tăng cường đối với tất cả các trường dạy nghề,                    

trung cấp chuyên nghiệp, cao đ ng và đại học.  

-  Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo,   i dưỡng, nâng cao trình độ và năng   c            

ngoại ngữ của giáo viên ngoại ngữ ở các cấp học, trình độ đào tạo;   

-  Tiếp tục  ây d ng các phòng dạy và học ngoại ngữ, phòng nghe nhìn và          

phòng học đa phương tiện cho các trường học các cấp; 

-  Triển khai chương trình 10 năm đối với 100% học sinh  ớp 3 trong cả nước; 

-  Triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ tăng cường đối với tất cả các 

trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đ ng và đại học trong cả nước. 

2. Kinh phí và ngu n vốn th c hiện Đề án 

- Kinh phí d  toán để th c hiện d  án giai đoạn 2008 - 2010  à 1.060 t                 

đ ng, giai đoạn 2011 - 2015  à 4.378 t  đ ng, giai đoạn 2016 – 2020  à 4.300                      

t  đ ng, tổng cộng  à 9.378 t  đ ng. 

- Vốn từ ngân sách nhà nước đư c  ố trí trong chương trình mục tiêu quốc           

gia và d  toán chi thường  uyên hàng năm theo phân cấp quản  ý quy định tại              

Luật Ngân sách hiện hành; 

- Các ngu n vốn vay, tài tr  và các ngu n vốn h p pháp khác. 

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo  à cơ quan chủ trì Đề án c  trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối h p với các Bộ, cơ quan c   iên quan, các địa phương cụ thể          

h a nội dung Đề án thành các chương trình, kế hoạch th c hiện chi tiết để chỉ                

đạo, hướng dẫn tổ chức th c hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng h p kết                  

quả triển khai th c hiện Đề án trong phạm vi cả nước theo hàng năm và từng                 

giai đoạn, định kỳ  áo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

- Chủ trì, phối h p với các Bộ, cơ quan c   iên quan thành  ập Ban Chỉ đạo           

 iên ngành để chỉ đạo triển khai th c hiện Đề án g m đại diện  ãnh đạo các                     

Bộ, cơ quan c   iên quan, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  àm Trưởng                 

ban; 
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- Phối h p với Bộ Nội vụ s a đổi,  ổ sung, hoàn thiện các quy định về định            

mức  iên chế giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; các cơ chế, chính sách tuyển dụng,                    

s  dụng, quản  ý việc dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Chủ trì, phối h p với Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai công tác   i dưỡng          

ngoại ngữ, thường  uyên cho đội ngũ cán  ộ, công chức, viên chức. 

 ) Bộ Lao động – Thương  inh và Xã hội c  trách nhiệm: 

  Chủ trì, phối h p với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan c   iên quan chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức th c hiện Đề án trong   nh v c dạy nghề, ph  h p                      

với  ộ trình, kế hoạch triển khai chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì                    

hướng dẫn. 

c) Bộ kế hoạch và Đầu tư c  trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối h p với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng h p các kế hoạch                

triển khai hoạt động và đầu tư th c hiện Đề án theo hàng năm và từng giai                    

đoạn để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế -  ã hội chung của cả nước, trình                

Thủ tướng Chính phủ theo quy định; 

- Phối h p với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động –             

Thương  inh và Xã hội để tổng h p,  ây d ng các kế hoạch đầu tư ngân sách                  

nhà nước đê  th c hiện Đề án. 

d) Bộ Tài chính c  trách nhiệm: 

Chủ trì, phối h p với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan  iên                 

quan phân  ổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi kinh phí th c hiện Đề án              

theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

  đ)  Bộ Nội vụ c  trách nhiệm: 

Chủ trì, phối h p với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn,  an         

hành hoặc trình cấp c  thẩm quyền  an hành các văn  ản s a đổi,  ổ sung các               

quy định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, s  dụng định mức  iên chế giáo                 

viên, giảng viên ngoại ngữ ph  h p trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

e) Bộ Thông tin và Truyền thông c  trách nhiệm: 

   Chủ trì, phối h p với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan thông             

tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn                     

 ã hội về các chương trình đổi mới công tác giáo dục, đào tạo ngoại ngữ trong                  

hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu mới; tạo môi trường văn h a,                    

điều kiện thuận   i cho việc dạy và học ngoại ngữ. 
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g) Ủy  an nhân dân các tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ương c  trách            

nhiệm: 

- Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan chức năng ở địa                   

phương  ây d ng và tổ chức th c hiện chương trình, kế hoạch triển khai Đề án              

trên địa  àn; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng h p kết quả th c hiện Đề án tại địa 

phương, định kỳ  áo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Phối h p với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan Trung ương                  

để chỉ đạo thống nhất, đ ng  ộ, ph  h p với yêu cầu, kế hoạch chung toàn                   

quốc việc triển khai th c hiện Đề án này trên địa  àn. 

h) Các cơ sở giáo dục c  trách nhiệm: 

- Quán triệt và tổ chức th c hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động                    

liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ trong cơ sở mình, đáp ứng yêu cầu                    

chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đã đặt ra; 

- Tích c c, chủ động triển khai các nhiệm vụ trong thẩm quyền mà Đề án                

đã giao. 

Điều 2. Quyết định này c  hiệu   c thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ                

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy  an nhân dân tỉnh, thành phố tr c thuộc                 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Ph  Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND  các tỉnh, TP tr c thuộc TW; 

- VPTW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- HĐDT và các Ủy  an của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy  an Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ban Quản  ý KKTCKQT Bờ Y; 

- Ngân hàng Chính sách  ã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy  an Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các Ph  Chủ nhiệm, 

          các Vụ, Cục, đơn vị tr c thuộc, Công  áo; 

- Lưu: Văn thư, KGVX (6 ). Hòa 295  ản 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

                (Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân 
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