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         Thanh Hóa, ngày    tháng  02  năm 2022 

    Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường Trung học phổ thông. 

 

Thực hiện Công văn số 6228/BGDĐT-KHTC ngày 30/12/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Đề án 

NNQG năm 2022, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các đơn vị rà soát, điều chỉnh, cập nhật tình hình đội ngũ giáo viên 

tiếng Anh 

- Thông tin về đội ngũ giáo viên tiếng Anh của đơn vị (họ tên, ngày tháng 

năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ Email, số điện thoại liên lạc).  

- Số lượng giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ (trình độ B2 

đối với cấp Tiểu học, THCS; trình độ C1 đối với cấp THPT) tính từ tháng 4 năm 

2019 đến nay. 

- Số lượng giáo viên tiếng Anh chưa tham gia chương trình bồi dưỡng 

phương pháp giảng dạy (Nghiệp vụ sư phạm) và đề xuất năm tham gia bồi 

dưỡng (từ tháng 3 năm 2022 đến năm 2025), bao gồm: 

+ Năng lực sử dụng ngoại ngữ/ tiếng Anh trong lớp học;  

+ Năng lực giảng dạy tiếng Anh theo Chương trình môn tiếng Anh trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

+ Thi, kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ;  

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ;  

+ Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. 

2. Các đơn vị cập nhật, điều chỉnh qua địa chỉ trực tuyến 

- Đối với cấp Tiểu học: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwKL_XAa5FK9eFZgGHndB

AV7M33jn4mF2KMN2B_pgEs/edit?usp=sharing 

- Đối với cấp THCS: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-OAIQJ4HkXq-

WPjn2RPW77jG95rqOwJuTsMfmDovN8/edit?usp=sharing 

- Đối với cấp THPT: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwKL_XAa5FK9eFZgGHndBAV7M33jn4mF2KMN2B_pgEs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwKL_XAa5FK9eFZgGHndBAV7M33jn4mF2KMN2B_pgEs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-OAIQJ4HkXq-WPjn2RPW77jG95rqOwJuTsMfmDovN8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h-OAIQJ4HkXq-WPjn2RPW77jG95rqOwJuTsMfmDovN8/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g_ihAIrA_xLjhhiodPGIFI5QeO

WKFsS4HDEipzvUJII/edit?usp=sharing 

Lưu ý: 

Các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật chính xác tình hình đội ngũ giáo 

viên tiếng Anh của đơn vị (danh sách giáo viên có trong các đường link, đề nghị 

bôi đỏ phần thông tin cần điều chỉnh, bổ sung). Sở GDĐT căn cứ vào số liệu 

báo cáo lập kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh của đơn vị, 

nhằm đến năm 2025 tất cả giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo quy định. 

3. Thời hạn kết thúc báo cáo: trước ngày 23/02/2022. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT 

nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Bùi Thị Thanh 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g_ihAIrA_xLjhhiodPGIFI5QeOWKFsS4HDEipzvUJII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g_ihAIrA_xLjhhiodPGIFI5QeOWKFsS4HDEipzvUJII/edit?usp=sharing
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