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V/v hướng dẫn tổng kết thực hiện
Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho
trẻ mầm non và học sinh tiểu học
vùng dân tộc thiểu số”

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 27/4/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về Tổng kết giai đoạn I và triển khai hoạt động giai đoạn II Đề án “Tăng
cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số”
(Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ) năm 2020.
Nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho
trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn I (2016-2020),
kịp thời tôn vinh, tuyên truyền những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình trong
hoạt động tăng cường tiếng Việt (TCTV) cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học
vùng dân tộc thiểu số (DTTS); đồng thời đề xuất các giải pháp nhiệm vụ thực hiện
giai đoạn II (2020-2025), nâng cao chất lượng các hoạt động TCTV cho trẻ mầm
non và học sinh tiểu học vùng DTTS trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Gia Lai hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, trường trung
học cơ sở có học sinh tiểu học trên địa bàn tổ chức tổng kết, đánh giá cấp trường về
kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh
tiểu học vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn I (2016-2020), bám vào các mục tiêu, chỉ
tiêu, nội dung, yêu cầu của Kế hoạch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp trường đã được xây
dựng, triển khai thực hiện trong 5 năm qua để đối chiếu đánh giá đúng thực trạng;
tiến tới tổ chức tổng kết cấp huyện và cấp tỉnh.
2. Hội nghị Tổng kết có sự tham gia của lãnh đạo Chính quyền, đại diện các
ban ngành liên quan, đại diện phụ huynh học sinh để đánh giá tổng hợp nhiệm vụ và
giải pháp của các cấp, các ngành về thực hiện Đề án trong 5 năm qua.
3. Báo cáo tham luận tại Hội nghị Tổng kết lựa chọn nội dung phù hợp, đơn
vị điển hình và có nhiều giải pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu
quả Đề án trong giai đoạn I và phương hướng nhiệm vụ thực hiện giai đoạn II của
cả bậc học mầm non và tiểu học. Riêng báo cáo tham luận tại Hội nghị Tổng kết
cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nội dung, tên đơn vị gửi về Sở sau
khi Tổng kết cấp huyện.
4. Căn cứ vào tình hình địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức Tổng kết
cấp huyện, số lượng đại biểu tham dự; số lượng tập thể, cá nhân được tôn vinh điển
hình và khen thưởng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố bình chọn và đề xuất Tỉnh khen
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thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân (hồ sơ khen thưởng thực hiện theo quy định
Luật thi đua).
5. Thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án: Đối với cấp trường hoàn thành
trước 15/6/2020; cấp huyện trước 30/6/2020 và cấp tỉnh trước 15/7/2020.
6. Báo cáo tổng kết, báo cáo tham luận và hồ sơ khen thưởng của các đơn vị
cấp huyện nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Mầm non) trước ngày
05/7/2020.
(Lưu ý: Báo cáo tổng kết được thực hiện theo đề cương và các phụ lục đính
kèm Công văn này).
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ về Phòng Giáo dục Mầm non, Sở
Giáo dục và Đào tạo (ĐT: 0269.3826.876) để được hướng dẫn thêm./.
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