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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ 

và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030” 

trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập 

quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh Nam 

Định, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng 

lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030” 

trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, 

sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ 

năng hội nhập quốc tế. 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2022 - 2030; 

xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 

trong việc triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phải xác lập được những nội dung công việc cụ 

thể, tránh hình thức. Các cấp bộ Đoàn cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, 

chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết nhằm tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích 

của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc 

tế. Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh 

thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát huy 

tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng 

cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 

hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% Đoàn các cấp có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc 
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tế cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

- 100% Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động, khoá học ngoại ngữ, kỹ năng 

hội nhập quốc tế trực tuyến miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

- Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc xây dựng và tổ chức 

ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội 

nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. 

- 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic 

tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc. 

- Đến năm 2025 ít nhất 10.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 20.000 

lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Chương trình. 

- Đến năm 2025, 80% các trường trung học phổ thông (THPT); đến năm 2030, 

phấn đấu 100% các trường THPT và Huyện Đoàn thành lập hoặc duy trì thường xuyên 

ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Đối tượng 

Tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi từ 6 đến 30 tuổi, trong đó đặc biệt 

chú trọng vào các nhóm đối tượng như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó 

khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực 

lượng vũ trang, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2. Phạm vi 

- Về không gian: Kế hoạch được triển khai thực hiện trong toàn huyện. 

- Về thời gian: Giai đoạn thực hiện 2022 - 2030. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng 

cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế 

- Tổ chức không gian ngoại ngữ tại các cơ quan, trường học, nơi công cộng cho 

đoàn viên, thanh niên thực hành, nâng cao ý thức rèn luyện ngoại ngữ. 

- Phát huy các thiết chế văn hóa hiện có trong việc tạo môi trường cho thanh thiếu 

nhi học tập, thực hành ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập. Tích cực chuyển đổi số, phát huy 

hiệu quả mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ và giải pháp trực tuyến, truyền thông đa 

phương tiện trong các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế 

cho thanh thiếu nhi. 

- Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, học tập ngoại ngữ miễn 

phí tại các điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng; tạo điều kiện cho công nhân tại các khu 

công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nếu có), thanh niên đi xuất khẩu lao động được 

học tập và trau dồi ngoại ngữ; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành lập cơ sở đào tạo 

ngoại ngữ, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ. 

- Tổ chức các chương trình học tập, cuộc thi, trò chơi về ngoại ngữ cho các đối 

tượng thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc 

tế cơ bản như: giao tiếp, thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm, thực hành xã hội; các 

cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng; các hoạt động tập huấn nâng 
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cao năng lực chuyển đổi số; các cuộc thi, giải thưởng có sự tham gia của thanh thiếu nhi 

địa phương và thanh thiếu nhi nước ngoài. 

2. Tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến 

lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập 

quốc tế 

- Đưa tiêu chí về hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho 

thanh thiếu nhi vào Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện 

đoàn hằng năm; nâng cao yêu cầu về tiêu chí ngoại ngữ và hội nhập quốc tế khi xét từng 

các giải thưởng, danh hiệu của Đoàn, Hội. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu 

cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ng cán bộ trẻ trên địa bàn huyện; tiếp tục gắn 

tiêu chuẩn về ngoại ngữ vào các kỳ thi tuyển công chức, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, 

quản lý, nâng ngạch công chức 

- Tạo điều kiện để công chức, viên chức, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được 

tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức 

trẻ, đoàn viên, thanh niên các cấp tham gia các chương trình đào tạo ngoại ngữ đã được 

phê duyệt. 

- Ngành giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn các cấp triển khai các chương trình, hoạt 

động thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong và ngoài trường 

học. 

- Tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn địa phương tham gia tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi. 

3. Cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội 

tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế 

- Chủ trì hoặc tham gia biên soạn tài liệu, xây dựng mới hoặc giới thiệu các ứng 

dụng phù hợp với từng lứa tuổi về học ngoại ngữ và nâng cao hội nhập quốc tế, trong đó 

đặc biệt chú trọng vào tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho thanh thiếu nhi. 

- Xây dựng các chương trình học tập ngoại ngữ phù hợp với đội ngũ cán bộ trẻ 

nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế và các kỹ năng 

làm việc trong môi trường quốc tế. 

- Thành lập và duy trì, phát triển các Câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ tại các cơ 

sở giáo dục, địa bàn dân cư, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nâng 

cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành 

lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ. 

4. Tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế 

- Tăng cường hợp tác, vận động nguồn lực tài chính và chuyên môn hỗ trợ của 

các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các 

đối tác cho các hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi, nâng cao năng lực sử dụng ngoại 

ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi. 

- Phát huy các tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng người Việt Nam nước ngoài trong 



4 

 

việc cung cấp tài liệu học và thực hành ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, cung cấp các kiến 

thức, kinh nghiệm thực tiễn khi học tập, lao động nước ngoài, những kỹ năng cần thiết 

cho thanh thiếu nhi trong quá trình hội nhập quốc tế. 

- Phát huy tối đa sức trẻ và tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, thế 

mạnh của tổ chức Đoàn các cấp để tổ chức các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện 

dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi 

các vùng khó khăn, vùng nông thôn nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa 

các vùng. 

5. Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của ngoại ngữ 

và hội nhập quốc tế 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về công tác đối ngoại 

thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế; về tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng 

Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế; về vai trò, sự đóng góp của thanh thiếu nhi và tổ 

chức Đoàn, Hội vào quá trình hội nhập quốc tế. 

- Tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, thông tin chuyên đề về đường 

lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực; các hiệp định quốc 

tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là những hiệp định quốc tế có liên quan đến thanh 

thiếu nhi. 

- Tổ chức các chương trình, diễn đàn mời những thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện 

đạt thành tích cao trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, các 

chuyên gia, tổ chức, những người thành công trong lĩnh vực ngoại ngữ và hội nhập nói 

chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi về việc học tập ngoại 

ngữ, về các chủ đề hội nhập quốc tế. 

- Khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống báo chí, mạng xã hội, phiên 

bản tiếng Anh của các website, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội trong việc thông tin 

về các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh 

và kỹ năng hội nhập quốc tế. 

- Tăng cường phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng các gương thanh 

thiếu nhi thành công trong học tập, làm việc nhờ năng lực tiếng Anh; các gương thanh 

thiếu nhi chủ động hội nhập quốc tế, tạo uy tín và hình ảnh tốt cho thanh thiếu nhi Việt 

Nam trong khu vực và trên thế giới. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ các nguồn: nguồn ngân sách 

địa phương, nguồn xã hội hóa (các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị,...) và các nguồn hợp 

pháp khác. 

2. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn lập dự toán kinh phí thực hiện Kế 

hoạch vào dự toán ngân sách hàng năm của Huyện đoàn. 

Các phòng, ngành có liên quan, hàng năm căn cứ nhiệm vụ được phân công thực 

hiện Kế hoạch lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, bố 

trí trong dự toán thường xuyên hàng năm của các phòng, ngành theo phân cấp ngân sách 

nhà nước hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

- Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình; chủ trì và phối hợp với Phòng Nội 

vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn xã, thị trấn và đoàn trực thuộc xây dựng Chương 

trình/Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch địa phương, đơn vị. 

Chủ trì kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm đôn 

đốc, tổng hợp báo cáo Tỉnh đoàn về tình hình thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp đề xuất sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết Chương 

trình và xây dựng Kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

Phối hợp với Huyện đoàn trong các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ 

năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong 

trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ cho học sinh lồng 

ghép việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế vào 

chương trình học tập hoặc các chương trình ngoại khoá cho học sinh. 

- Làm đầu mối để phối hợp các trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX huyện 

thực hiện có hiệu quả Chương trình. 

- Phối hợp, tạo điều kiện để Huyện đoàn tham gia các hoạt động của Đề án dạy và 

học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Triển khai tuyên truyền tới thanh niên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp về thị trường lao động trong tình hình mới; những kiến thức, kỹ năng cần thiết 

cho học sinh khi tham gia thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. 

- Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho 

nhóm đối tượng là học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 

5. Phòng Nội vụ 

- Tham mưu để xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình để kịp thời khuyến 

khích, động viên và tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi trong quá trình hội nhập quốc tế. 

- Ưu tiên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ các ngành các cấp 

tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị cho cán bộ trẻ nói chung và cán bộ 

chiến lược nói riêng đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. 
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6. Phòng Văn hoá - Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cùng cấp triển khai công tác thông 

tin, tuyên truyền về các nội dung, giải pháp của Chương trình; hỗ trợ trang bị kiến thức 

và khai thác thông tin quốc tế, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong việc quảng bá rộng rãi về Chương trình 

và các nội dung của Chương trình, trong đó đặc biệt là nội dung tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức cho thanh thiếu nhi. 

- Phối hợp với Huyện đoàn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tham 

mưu UBND huyện bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo phân 

cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. 

8. Các phòng, ngành, cơ quan liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Huyện đoàn tổ chức các hoạt 

động cụ thể nêu trong Chương trình theo thẩm quyền được phân công. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại 

ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa 

bàn huyện. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện Kế hoạch về Huyện đoàn để tổng hợp, báo cáo Tỉnh đoàn và UBND huyện theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện; 

- Các trường THPT trong huyện; 

- Trung tâm GDNN&GDTX huyện; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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