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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /SGD&ĐT-GDTH 
V/v: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động cường 
tiếng Việt cho HS vùng DTTS và sơ kết giai 

đoạn 2 thực hiện Đề án theo Quyết định số 
5006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/12/2021    

Lào Cai, ngày      tháng      năm 2023  

Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện công văn số 825/BGD&ĐT-GDTH, ngày 02/3/2023 của Bộ GD&ĐT 

về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng 
DTTS năm học 2022-2023, 2023 - 2024 và sơ kết Giai đoạn 2 thực hiện Đề án theo 

Quyết định số 5006/QĐ - BGDĐT ngày 31/12/2021, Sở GD&ĐT hướng dẫn như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực và nhận thức cho cán bộ quản 

lí, giáo viên về việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS, vì chất lượng 
tiếng Việt chính là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục; hỗ trợ giáo 

viên giải quyết những khó khăn về việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ là người DTTS 
trước khi vào lớp 1 theo định hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất của học sinh. 

2. Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng 

DTTS phù hợp với điều kiện của từng đơn vị như: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn thời lượng môn tiếng Việt: Với 

yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa ở từng lớp, có thể tăng 
thêm thời lượng học tiếng Việt nhưng không quá 3 tiết/tuần đối với lớp 1, 2, 3. Nội 

dung bài dạy do giáo viên trực tiếp dạy tự thiết kế hoặc tổ khối cùng lựa chọn theo 
quy định tại Thông tư 21. Thời lượng lấy từ số tiết còn lại ngoài thời gian theo quy 

định của Bộ GD&ĐT.  

 - Dạy học tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng DTTS theo các tài liệu đã 
được Bộ GD&ĐT thẩm định và phê duyệt (Danh mục tài liệu theo Phụ lục 2 đính 
kèm). Tài liệu được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ GDĐT (https://moet.gov.vn), 

các cơ sở giáo dục có thể khai thác, sử dụng làm tài liệu tập huấn bồi dưỡng cho cán 
bộ quản lí, giáo viên và tài liệu tham khảo cho học sinh. 

- Chỉ đạo dạy chương trình chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1, dạy học theo 

chương trình Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ, dạy tiếng Mông như một 
môn học, tích hợp tăng cường Tiếng Việt trong các môn học và các hoạt động giáo 

dục khác, làm cây từ vựng: các thẻ từ phát triển âm, vần, tiếng, từ ngữ, câu. 

- Tăng cường hoạt động đọc thông qua thư viện thân thiện, thư viện cây xanh, 

viết truyện tranh..., 100% học sinh được đọc kể cả học sinh điểm trường lẻ; tổ chức 
viết truyện tranh khổ to, khổ nhỏ; Tổ chức chuyên đề làm đồ dùng dạy học bằng 
nguyên vật liệu rẻ tiền sẵn có tại địa phương;  

- Xây dựng các câu lạc bộ và hoạt động theo nhóm sở thích thường xuyên như: 
Câu lạc bộ em yêu tiếng Việt, Câu lạc bộ em yêu làn điệu dân ca, câu lạc bộ trại đọc, 



chương trình phát thanh măng non, câu lạc bộ hùng biện, tổ chức các sự kiện trong 
trường học, hộp thư điều em muốn nói… 

- Xây dựng môi trường tiếng Việt cho học sinh tiểu học DTTS: trưng bày sản 
phẩm học tập các môn học của các em trên các bức tường, trong không gian lớp học 

theo góc, theo chủ đề như: góc tiếng Việt (luôn có bảng từ vựng cho HS), góc toán, 
góc tự nhiên và xã hội, góc lịch sử, góc sản phẩm quê em, góc thư viện, cây từ 

vựng…Trưng bày không chỉ có tác dụng trang trí, làm đẹp lớp học mà đây chính là 
môi trường để học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt. Các em sẽ cùng nhau đọc 

lặp đi lặp lại hàng ngày, chia sẻ, trao đổi và tiếng Việt sẽ “thấm” dần vào trí nhớ 
các em. Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc: mời nghệ nhân đến dạy các bài hát, bài vè... 

mặc đúng trang phục dân tộc mình. 

- Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học tiếng Việt: thực hiện các nguyên tắc 

dạy Tiếng Việt theo định hướng đổi mới hướng tới người học nhằm phát huy phẩm 
chất và năng lực ngôn ngữ, phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết).  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền và hướng dẫn các 
cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và phương án bố trí kinh phí triển khai các hoạt 
động tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng DTTS hàng năm. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát, rõ từng việc, hướng dẫn để đánh giá kết quả thực hiện tăng cường tiếng 
Việt ở các đơn vị trường học.  

4. Thực hiện chặt chẽ việc cam kết, nghiệm thu bàn giao chất lượng: gắn trách 

nhiệm của mỗi giáo viên, cán bộ quản lý trường học với kết quả học tập của từng em 
học sinh, từng lớp, từng trường. Chỉ đạo các trường lập danh sách học sinh có khó 

khăn về học tiếng Việt, có biện pháp tối ưu để bồi dưỡng học sinh đạt yêu cầu về 
tiếng Việt theo quy định của chương trình GDPT 2018. 

5. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng DTTS 
nhằm đánh giá kết quả thực hiện tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng DTTS tại địa 

phương. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác dạy học tăng cường tiếng Việt 
cho HSTH vùng DTTS năm học 2021- 2022, năm học 2022 - 2023 và kế hoạch triển 

khai công tác dạy học tăng cường tiếng Việt cho HSTH vùng DTTS năm học 2023- 
2024 tại địa phương và gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/5/2023 (Nội dung báo cáo 

theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm).  

  Căn cứ nội dung trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc, nếu khó khăn vướng mắc liên hệ bà Trần Phượng Anh, phòng GDTH, Sở 
GD&ĐT, ĐT: 0914695659./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Vụ GDTH-Bộ GD&ĐT (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban Sở; 
- Lưu: GDTH, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Nguyễn Thế Dũng 
 



 PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT 

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(Kèm theo công văn số:         /SGDĐT-GDTH ngày     tháng 3 năm 2023 của Sở GD&ĐT) 

 

 

STT Tên Tài liệu Số Quyết định 

1 Em nói tiếng Việt (lớp 1) Quyết định số 631/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/03/2019; 
2 Hướng dẫn Em nói tiếng Việt (lớp 1) 

3 Tăng cường tiếng Việt lớp 2 Quyết định số 189/QĐ-BGDĐT 

ngày 20/01/2020 
4 Hướng dẫn tăng cường tiếng Việt lớp 2 

5 Tăng cường tiếng Việt lớp 3 Quyết định số 733/QĐ-BGDĐT 

ngày 19/02/2021 
6 Hướng dẫn tăng cường tiếng Việt lớp 3 

7 Tăng cường tiếng Việt lớp 4 Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT 

ngày 21/02/2022 
8 Hướng dẫn tăng cường tiếng Việt lớp 4 

9 Tăng cường tiếng Việt lớp 5 Quyết định số 530/QĐ-BGDĐT 

ngày 20/02/2023 
10 Hướng dẫn tăng cường tiếng Việt lớp 5 

(Danh sách trên bao gồm 10 tài liệu) 

 

  



PHỤ LỤC 2:   Mẫu báo cáo 

 

UBND HUYỆN 

.................................. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

              .........., ngày ..... tháng ... năm 2023 

 
 

BÁO CÁO SƠ KẾT 

Tình hình dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học 

 vùng dân tộc thiểu số năm học 2021- 2022 và năm học 2022-2023 

 

 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về việc ban hành kế hoạch, văn bản, chính sách địa phương. 

2. Về các giải pháp đã triển khai tại địa phương. 

3. Về kết quả dạy học tăng cường tiếng Việt. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi và khó khăn 

2. Nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. 

3. Những sáng kiến, bài học kinh nghiệm. 

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về công tác quản lí, chỉ đạo. 

2. Về công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên. 

3. Ý kiến khác 
 

 

 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

               (Ký, đóng dấu) 
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