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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non,  

học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Tăng cường Tiếng việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu 

học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 (sau đây 

gọi tắt là Đề án); 

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho 

trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến 2025; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường 

Tiếng việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh 

tiểu học vùng dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là DTTS) bảo đảm kỹ năng trong 

việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 

tiểu học; tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các DTTS, đóng góp 

vào sự tiến bộ, phát triển xã hội của tỉnh và đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đến năm 2025, có ít nhất 30% trẻ em người DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, từ 

90% trẻ em người DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ em trong các cơ 

sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. 

- Hằng năm, 100%  học sinh tiểu học người DTTS được tập trung tăng 

cường tiếng Việt. 

- Mở rộng mô hình tăng cường tiếng Việt hiệu quả, qua đánh giá kết quả 

chất lượng giáo dục hằng năm. 

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học và mầm non vùng DTTS 

được bồi dưỡng kỹ năng công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các 

hoạt động tăng cường tiếng Việt, được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng tiếng DTTS 

phục vụ công tác. 

- Bổ sung đầy đủ kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, tăng 

cường tiếng Việt. Tổ chức biên soạn, thẩm định, lựa chọn tài liệu, đồ dùng  phù hợp 

cho từng cấp học, từng nhóm tuổi với một số DTTS có tỉ lệ cao trên địa bàn tỉnh. 

- Đến năm 2025, có 100%  huyện triển khai nhân rộng mô hình. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi, đạt mục tiêu 

Đề án, tăng tỉ lệ trẻ thụ hưởng và nâng cao chất lượng thực hiện. 

- Cân đối, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện Đề án theo hướng kết 

hợp kinh phí Trung ương, địa phương và tận dụng các điều kiện hiện có của địa 

phương. 

- Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo phát huy kinh nghiệm, hiệu quả và tính 

chủ động trong triển khai thực hiện Đề án, nâng cao chất lượng và kết quả tăng 

cường tiếng Việt vùng DTTS. 

2. Công tác truyền thông 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Đài truyền thanh các huyện: Sơn 

Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Tây Hòa; cán bộ tuyên truyền địa phương 

các xã, thôn và các hội phụ nữ, nông dân, thanh niên; các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn có học sinh DTTS tổ chức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh người 

DTTS hiểu rõ việc tăng cường tiếng Việt. 

- Phối hợp triển khai các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ cho các bậc cha, mẹ và cộng đồng trong việc tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, các cơ quan có liên 

quan và các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động phối hợp và làm nòng cốt tuyên 

truyền, hỗ trợ các bậc cha, mẹ trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em qua việc 

tạo cơ hội, môi trường giao tiếp, tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ...  Biên 

soạn, lựa chọn tài liệu, bồi dưỡng tiếng Việt cho các bậc cha, mẹ là người DTTS, 

cộng đồng vùng đồng bào DTTS để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và 

cộng đồng. 

- Tuyên truyền để củng cố và tăng cường kết quả huy động trẻ DTTS đến 

trường và học 2 buổi/ngày để trẻ có thời gian, cơ hội được tăng cường tiếng Việt. 

Tận dụng tốt thời gian tăng thêm để tổ chức các hoạt động giáo dục trong đó có 

tăng cường tiếng Việt. 

3. Tăng cường học liệu, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, xây 

dựng môi trường tiếng Việt trong các cơ sở giáo dục 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định, lựa chọn, biên soạn, bổ 

sung tài liệu, học liệu, tranh ảnh, băng đĩa phù hợp, thân thiện với trẻ em người 

DTTS, phổ biến trên địa bàn tỉnh cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 

vùng DTTS.   

- Bổ sung, thay thế, cung cấp thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, học liệu,… 

dạy học tiếng Việt phù hợp cho tất cả các nhóm, lớp, điểm trường mầm non, tiểu 

học ở các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn có trẻ em người DTTS. 

- Tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, phòng học đảm bảo cho giáo dục 

mầm non để có điều kiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS trước khi vào 

lớp 1. 
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- Bảo đảm duy trì và phát triển sáng tạo môi trường tiếng Việt trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học vùng DTTS: Thực hiện tuần làm quen, giao tiếp, chuẩn 

bị tiếng Việt; tích hợp, lồng ghép, liên hệ trong các bộ môn, hoạt động giáo dục; xây 

dựng môi trường văn hóa đọc, phát triển thư viện nhà trường; trang trí trường lớp; 

giao lưu tiếng Việt, thi Trạng nguyên Tiếng Việt…; quan tâm thực hiện đồng bộ ở 

điểm trường chính và các điểm trường lẻ; quy hoạch mạng lưới điểm trường theo 

hướng giảm điểm trường, lớp ghép để đầu tư tập trung, đạt hiệu quả. 

- Rà soát chương trình, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp 

với đối tượng, điều kiện của từng địa bàn, từng điểm trường; tổ chức dạy học 

Tiếng Việt 1 hiệu quả để học sinh nắm chắc kiến thức tiếng Việt từ lớp 1, thực hiện 

tích hợp tăng cường tiếng Việt trong các môn học. 

- Tổ chức Hội thi giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh DTTS 

các huyện miền núi theo Đề án. 

4. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% cán bộ quản lý, 

giáo viên dạy trẻ em người DTTS về công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ 

chức các hoạt động dạy học, giáo dục để tăng cường tiếng Việt phù hợp với đối 

tượng trẻ em vùng DTTS. Quan tâm công tác quản lý dạy học tại điểm trường, kỹ 

năng dạy học lớp ghép. 

- Bồi dưỡng một số thứ tiếng DTTS phổ biến cho giáo viên dạy trẻ em vùng 

DTTS; khuyến khích, yêu cầu tự bồi dưỡng, tự học tập tiếng DTTS địa phương 

phục vụ yêu cầu công việc. 

- Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, triển khai tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho 

đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ. 

5. Xây dựng và thực hiện một số chính sách đặc thù đối với đội 

ngũ giáo viên tham gia tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS:  

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên thực 

hiện tăng cường tiếng Việt theo quy định, xem xét hỗ trợ giáo viên theo điều kiện 

vùng miền, thực tế tham gia và hiệu quả thực hiện; hỗ trợ các hoạt động biên soạn 

tài liệu địa phương, kết hợp với các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

phát triển văn hóa địa phương. 

6. Tăng cường công tác xã hội hóa 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động nguồn lực của các tổ chức 

chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để hỗ trợ thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS. 

-  Huy động cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, các cán bộ hưu trí, các hội 

viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội 

Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha, 

mẹ và trẻ em người DTTS, gắn với hoạt động xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho 

người lớn và đề án xây dựng xã hội học tập. 

- Tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm tổ chức, phương pháp bồi dưỡng giáo 

viên dạy tiếng DTTS và tăng cường tiếng Việt. 
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7. Đề nghị các cấp khen thưởng (Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh) các 

đơn vị, tập thể, cá nhân về việc thực hiện Đề án. 

8. Tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án theo hướng dẫn của 

các cấp. 

III. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp từ nguồn chi thường 

xuyên cho giáo dục và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ hợp pháp khác từ công 

đồng, doanh nghiệp, tài trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế. 

Kinh phí thực hiện Đề án đối với các nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo 

được bố trí theo lộ trình hằng năm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi 

thường xuyên sự nghiệp giáo dục cấp tỉnh (do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 

dự toán để thực hiện). 

UBND huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa, Tây Hòa bố trí 

kinh phí ngân sách nhà nước cấp huyện và từ nguồn kinh phí huy động đóng góp, 

tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp 

khác (nếu có) bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Đề án. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện những nội dung của Đề án theo từng năm. 

- Tổ chức biên soạn, in triển khai tài liệu tăng cường tiếng Việt, tài liệu bồi 

dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

tài liệu cho cộng tác viên ngôn ngữ, cha mẹ trẻ em người DTTS phù hợp với đặc 

điểm địa phương. 

- Tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; 

quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng. 

- Tổ chức Hội thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh DTTS các huyện miền núi 

theo Đề án. 

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình tăng cường tiếng 

Việt tài liệu, học liệu và các trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 

học đối với vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

- Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục tăng cường 

công tác kiểm tra các trường mầm non, tiểu học có trẻ DTTS về chất lượng chăm 

sóc giáo dục đặc biệt là việc lồng ghép tăng cường tiếng Việt cho trẻ; xây môi 

trường tiếng Việt, đổi mới nội dung tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục 

trẻ; lập kế hoạch dạy học trong các trường mầm non, tiểu học.... 

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá kết quả hằng năm và giai đoạn; tổ 

chức sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hằng năm để thực hiện nhiệm vụ Kế 

hoạch gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy 

định hiện hành. Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán, xét 

duyệt quyết toán theo quy định. 
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2. Sở Tài chính  

Hàng năm, căn cứ dự toán do Sở Giáo dục và Đào tạo lập và khả năng 

ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách nhà nước chi thường 

xuyên để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách 

nhà nước. 

3. Sở Nội vụ  

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, tổng hợp, thẩm định và báo cáo 

UBND tỉnh bổ sung biên chế giáo viên mầm non dạy lớp dưới 5 tuổi cho trẻ vùng 

DTTS để góp phần nâng cao chất lượng trẻ 3-5 tuổi chuẩn bị trẻ sẵn sàng trước khi 

vào lớp 1 và đảm bảo tỷ lệ giáo viên dạy 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Phú Yên 

Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

mục tiêu, ý nghĩa của Kế hoạch. 

5. Ban Dân tộc tỉnh  

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho đồng bào DTTS về phát triển giáo dục, sự cần thiết tăng cường 

tiếng Việt đối với trẻ em người DTTS; tham mưu thực hiện các chế độ chính sách 

dân tộc ở địa phương đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong thực hiện 

Đề án; phối hợp kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. 

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh Đoàn, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Huy động cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên tham gia dạy tiếng Việt và 

các hoạt động hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha, mẹ và trẻ em người DTTS ở 

khu vực biên giới gắn với hỗ trợ thực hiện xóa mù chữ, chống tái mù chữ và xây 

dựng xã hội học tập. 

7. UBND các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Phú Hòa, 

Tây Hòa 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng chức năng xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện tại địa phương để thực hiện thống nhất, đồng bộ, phù 

hợp với Kế hoạch của tỉnh; triển khai nhân rộng mô hình tăng cường tiếng Việt 

trong các nhà trường, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; sơ kết, tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, báo cáo về cơ quan đầu mối (Sở Giáo dục và 

Đào tạo). 

- Rà soát, báo cáo nhu cầu giáo viên mầm non dạy lớp dưới 5 tuổi cho trẻ 

vùng DTTS, đăng ký vị trí, số lượng người làm việc, gửi Sở Nội vụ thẩm định theo 

quy định. 

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động của cộng tác viên ngôn ngữ trên địa 

bàn, dạy tiếng Việt cho cha mẹ trẻ em người DTTS, tổ chức xây dựng môi trường 

giao tiếp tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng. 

- Bố trí kinh phí theo phân cấp, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn 

lực hợp pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch tại địa phương; tiếp tục đầu tư xây 
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dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, đặc biệt đối với các đơn vị ở vùng khó khăn, 

các điểm trường. 

 V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:  

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Phú 

Hòa, Tây Hòa và các đơn vị liên quan định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho 

trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025; yêu cầu các 

sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, TC, NV, TTTT; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- BCH BĐBP tỉnh; 

- Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn; 

- Hội Khuyến học tỉnh; 

- UBND các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa,  

  Đồng Xuân, Phú Hòa, Tây Hòa; 

- Báo PY, Đài PTTH PY; 

- Lưu: VT, KT, TH, KGVX (Q). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Đào Mỹ 
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