
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

     Số:  
V/v Công việc chuẩn bị triển khai kế 

hoạch tăng 2 tiết/ tuần đối với môn 

tiếng Anh từ năm học 2019 - 2020. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

         Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

 

 

Kính gửi:     

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc triển khai kế hoạch tăng 2 tiết/tuần đối với môn 

tiếng Anh cho tất cả học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019 – 2020 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với mục tiêu không tăng nội dung kiến thực, chỉ 

tập trung rèn kỹ năng nghe và nói theo từng chủ đề của chương trình hiện hành; nay 

Sở Giáo dục yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng 

các trường THPT thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đối phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất để thực hiện việc tăng 

2 tiết tiếng Anh ngay từ 19/8/2019; 

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo huyện/TP/TX tuyển đũ giáo viên tiếng Anh 

để  thực hiện; 

- Chỉ đạo các trường THCS tiến hành họp tổ chuyên môn tiếng Anh góp ý 

dự kiến khung phân phối chương trình dạy 2 tiết rèn kỹ năng nghe và nói kèm theo; 

- Tổng hợp báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo  

2. Đối với các trường THPT  

- Tiến hành phân công thành viên nghiên cứu và góp ý cho dự thảo khung 

phân phối chương trình bỗ trợ kỹ năng nghe nói áp dụng cho kế hoạch tăng 2 tiết/ 

tuần (Khung phân phối chương trình đính kèm); 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp nhân sự, thời khóa biểu để triển khai 

việc tăng tiết ngay từ 19/8/2019; 

Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT và Trưởng 

phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai và gửi văn bản báo 

cáo góp ý về Phòng GDTrHTX, Sở GDĐT đồng thời gửi file về địa chỉ email: 

thuyphuongbrvt1@gmail.com trước ngày 13/8/2019. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrHTX, PhuongBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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