CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 838 /SGDĐT-GDTrH
V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện

Gia Lai, ngày 19 tháng 5 năm 2020

phong trào học tiếng Anh trong các
nhà trường

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Công văn số 1439/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/4/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào học
tiếng Anh trong các nhà trường; Căn cứ Kế hoạch số 1964/KH-SGDĐT ngày
12/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phong trào học Tiếng
Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các
trường phổ thông tỉnh Gia Lai từ năm học 2019-2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội
dung sau:
1. Đối với các trường phổ thông trực thuộc Sở
- Tiếp tục triển khai tổ chức phát động thực hiện phong trào học tiếng Anh
(đối với các đơn vị chưa tổ chức Lễ phát động).
- Tiếp tục nghiên cứu Bộ sổ tay về xây dựng và phát triển môi trường học và
sử dụng ngoại ngữ cấp THPT và liên trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực
hiện phong trào học tiếng Anh và phát triển môi trường học, sử dụng ngoại ngữ
trong nhà trường.
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích giáo viên,
học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu
cầu học tập, trao đổi thông tin và công việc.
- Tổng kết, đánh giá việc triển khai phong trào trong năm học 2019-2020 và
gửi Báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 31/7/2020 (Báo cáo kèm theo minh chứng:
Kế hoạch, nội dung triển khai Lễ phát động, kế hoạch và các hoạt động thực hiện
phong trào, các hoạt động trong Bộ sổ tay đã được sử dụng, ...).
2. Đối với các phòng GDĐT
- Xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức
phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử
dụng ngoại ngữ trong các nhà trường.
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tham khảo Bộ sổ tay về xây dựng và phát
triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ theo từng cấp bậc học tại website

ngoainguquocgia.moet.gov.vn.
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích giáo viên,
học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu
cầu học tập, trao đổi thông tin và công việc.
-Tổng kết, đánh giá việc triển khai phong trào, hiệu quả sử dụng Bộ sổ tay
hướng dẫn và gửi Báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 31/7/2020 (Báo cáo kèm theo
minh chứng: Kế hoạch triển khai, Công văn hướng dẫn, Danh sách các trường đã
triển khai Lễ phát động, Danh sách các trường sử dụng Bộ sổ tay hướng dẫn, ...).
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, liên hệ phòng GDTrH (bà Nguyễn Thị Thanh Thảo điện thoại
0905275756) để được hướng dẫn./.
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