
  1 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  4479/SGD&ĐT-QLT 

V/v: Đánh giá chất lượng dạy và học 

chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, 

làm quen tiếng Anh trên địa bàn  

thành phố Hà Nội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Hà Nội, ngày  30 tháng 11 năm 2016 

 

Kính gửi ông (bà):  - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 

đoạn 2008 - 2020”; Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Bộ 

GD&ĐT ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học cơ sở-THCS); 

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Bộ GD&ĐT ban 

hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học phổ thông-THPT); Căn cứ Quyết 

định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Bộ GD&ĐT ban hành định dạng 

đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học-TH); Căn cứ theo Công văn số 2653/BGDĐT-

GDTrH hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ 

Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015; Căn cứ Công văn số 3034/SGD&ĐT-GDTrH ngày 

10/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai công tác dạy bổ trợ, làm quen NN trong 

các nhà trường năm học 2016-2017; Căn cứ Đề án chương trình liên kết giảng dạy tiếng Anh 

giữa các trung tâm Ngoại ngữ với các trường mầm non, TH, THCS và THPT đã được Sở 

GD&ĐT Hà Nội phê duyệt, 

Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trường mầm non 

(MN), TH, THCS trực thuộc Sở kế hoạch Đánh giá chất lượng dạy và học chương trình liên 

kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá chất lượng học tập tiếng Anh của học sinh mầm non, TH, THCS, THPT 

học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; 

- Làm căn cứ đánh giá chất lượng dạy và học của các trường và các trung tâm ngoại 

ngữ tham gia liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh cho học sinh theo đề án được Sở 

GD&ĐT phê duyệt;  
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- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong nhà 

trường; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học 

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; 

2. Yêu cầu 

Việc đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện 

thuận lợi cho học sinh; phản ánh đúng năng lực tiếng Anh của học sinh, đánh giá đúng chất 

lượng giảng dạy của các trường và các trung tâm ngoại ngữ liên kết giảng dạy bổ trợ, làm 

quen tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

Học sinh mầm non 5 tuổi, TH, THCS, THPT được học chương trình liên kết giảng 

dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh trên địa bàn thành phố. 

III. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

Tổ chức đánh giá chất lượng học tập của học sinh mầm non 5 tuổi, TH, THCS, THPT 

được học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh thông qua bài khảo sát, 

cụ thể như sau: 

1. Đề khảo sát 

- Cấu trúc đề khảo sát được xây dựng phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi, trình độ học 

sinh và theo quy định tại các quyết định số 1475, 1477, 1479/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; 

- Sở GD&ĐT thành lập Hội đồng thẩm định chuyên môn. Hội đồng thẩm định chuyên 

môn có trách nhiệm xây dựng khung năng lực tiếng Anh cho học sinh học chương trình liên 

kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh tham chiếu với khung năng lực của Bộ GD&ĐT; 

tổ chức ra đề khảo sát đảm bảo chính xác, khách quan và bảo mật đúng quy định; 

- Sở GD&ĐT tổ chức in sao và bàn giao đề khảo sát tới các điểm tổ chức khảo sát. 

2. Hình thức kiểm tra đánh giá 

- Học sinh học bổ trợ tiếng Anh được khảo sát các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến 

thức ngôn ngữ; học sinh học chương trình làm quen tiếng Anh được khảo sát các kỹ năng 

nghe hiểu và kiến thức ngôn ngữ; 

- Bài khảo sát được thực hiện với khoảng 20% số học sinh trong đối tượng khảo sát; 

Sở GD&ĐT lựa chọn ngẫu nhiên danh sách học sinh tham gia khảo sát trong danh sách học 

sinh tham gia học chương trình tiếng Anh liên kết. 

3. Tổ chức khảo sát 

- Toàn thành phố thành lập 01 Hội đồng khảo sát năng lực tiếng Anh cho học sinh 

học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh. Hội đồng có trách nhiệm tổ 

chức việc coi, chấm bài khảo sát đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. 

- Coi khảo sát: tổ chức các điểm khảo sát theo các khu vực quận, huyện, thị xã trên 

địa bàn thành phố tạo thuận lợi cho việc đi lại của học sinh. Các điểm khảo sát phải đảm bảo 

đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự. 

- Chấm khảo sát: toàn thành phố thành lập 01 Ban chấm khảo sát. Cán bộ chấm khảo 

sát kỹ năng nghe, nói phải đảm bảo các yêu cầu quy định. 
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4. Đăng ký khảo sát 

- Phòng GD&ĐT: hướng dẫn các trường mầm non, TH, THCS lập danh sách học sinh 

được học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh theo từng đối tượng; 

- Sở GD&ĐT:  

+ Hướng dẫn các trường THPT lập danh sách học sinh được học chương trình liên 

kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh; 

+ Tập hợp danh sách học sinh được học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm 

quen tiếng Anh do phòng GD&ĐT báo cáo; 

+ Lựa chọn ngẫu nhiên danh sách học sinh tham gia khảo sát. 

- Đối với học sinh không tham gia chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen 

tiếng Anh nếu có nguyện vọng tự nguyện đăng ký tham gia khảo sát tại trường đang học tập. 

5. Cấp chứng nhận và công bố kết quả 

- Sở GD&ĐT tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho những học sinh đạt yêu cầu bài khảo 

sát; 

- Kết quả khảo sát được Sở GD&ĐT công bố trên website http://hanoi.edu.vn. 

6. Kinh phí 

- Các trường có học sinh học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng 

Anh phối hợp với trung tâm ngoại ngữ đảm bảo toàn bộ kinh phí của các học sinh tham gia 

khảo sát; 

- Đối với học sinh không tham gia chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen 

tiếng Anh nếu tự nguyện đăng ký tham gia khảo sát phải nộp toàn bộ kinh phí tham gia khảo 

sát. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở GD&ĐT 

- Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Đánh giá chất lượng 

dạy và học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường THPT lập danh sách học sinh tham gia 

học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh chuẩn bị cho công tác khảo 

sát; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác 

khảo sát; 

- Ra đề và in sao đề khảo sát; 

- Lựa chọn các điểm tổ chức khảo sát tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo đáp ứng về 

cơ sở vật chất, an ninh, trật tự và thuận lợi cho học sinh; 

- Tổ chức chỉ đạo khảo sát, công bố kết quả khảo sát và cấp giấy chứng nhận; 

- Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác dạy, học chương trình liên kết giảng 

dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh cho các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Thu hồi giấy phép hoạt động dạy học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm 

quen tiếng Anh của các trung tâm Ngoại ngữ nếu không đảm bảo yêu cầu chất lượng dạy và 

học. 

http://hanoi.edu.vn/
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2. Phòng GD&ĐT 

- Chịu trách nhiệm triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác khảo sát cho các 

trường mầm non, TH, THCS trên địa bàn; 

- Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác dạy, học chương trình liên kết giảng 

dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh cho các trường trên địa bàn; 

- Hướng dẫn các trường trên địa bàn lập dữ liệu và danh sách học sinh tham gia học 

chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh chuẩn bị cho công tác khảo sát; 

- Tổ chức học tập, phổ biến quy chế khảo sát đến các trường trên địa bàn. 

3. Các trường mầm non, TH, THCS, THPT 

- Tổ chức học tập, phổ biến quy chế khảo sát đến các cán bộ, giáo viên, học sinh, cha 

mẹ học sinh của trường; 

- Công khai chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh: tên trung tâm 

Ngoại ngữ, danh sách giáo viên giảng dạy, kế hoạch chương trình, cam kết chất lượng, kết 

quả học tập và khảo sát, kinh phí; 

- Tổ chức và hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh đăng ký tham gia học chương 

trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh; phối hợp với trung tâm Ngoại ngữ đảm 

bảo chất lượng đầu ra tiếng Anh theo đúng đề án đã được Sở GD&ĐT phê duyệt; 

- Lập danh sách học sinh tham gia học chương trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm 

quen tiếng Anh chuẩn bị cho công tác khảo sát; 

- Phối hợp với trung tâm Ngoại ngữ đảm bảo kinh phí tham gia khảo sát của các học 

sinh. 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Đánh giá chất lượng dạy và học chương trình liên kết 

giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở GD&ĐT. Sở 

GD&ĐT yêu cầu các trường THPT, các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, các trường MN, 

TH, THCS trực thuộc Sở, các trung tâm Ngoại ngữ tham gia liên kết giảng dạy bổ trợ, làm 

quen tiếng Anh trong các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ và thực hiện 

đúng hướng dẫn, đồng thời có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho học sinh, cha mẹ học sinh 

biết để thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Sở  GD&ĐT 

bằng văn bản hoặc điện thoại (qua Phòng QLT&KĐCLGD, điện thoại: 39.363.240) để kịp 

thời xem xét giải quyết./.  
 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi;   (để t/h) 

- Đ/c Giám đốc;  (để b/c) 

- Lưu: VT, QLT. 
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KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP TIẾNG ANH HỌC SINH 

HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT GIẢNG DẠY BỔ TRỢ, LÀM QUEN TIẾNG ANH  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2016-2017 

(Đính kèm công văn số  4479 /SGD&ĐT-QLT ngày 30 tháng 11  năm 2016) 

I. Đối tượng 

Năm học 2016-2017 tổ chức đánh giá học sinh lớp 5 trường tiểu học được học chương 

trình liên kết giảng dạy bổ trợ, làm quen tiếng Anh với trung tâm Ngoại ngữ theo đề án được 

Sở GD&ĐT phê duyệt. 

II. Thời gian 

Tháng 03/2017 (thời gian cụ thể cho từng quận, huyện, thị xã Sở sẽ thông báo sau) 

III. Lịch công tác 

 

Thời gian Đơn vị  Nội dung 

Tháng 

11/2016 
Sở GD&ĐT 

- Hoàn thiện văn bản hướng dẫn, lập kế hoạch triển khai 

- Thành lập Hội đồng thẩm định chuyên môn 

- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu học sinh học chương trình 

tiếng Anh liên kết trên địa bàn 

Tháng 

12/2016 
Sở GD&ĐT 

- Thống nhất khung năng lực đầu ra tiếng Anh cho học sinh trên địa 

bàn tham chiếu với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT 

- Xây dựng định dạng, cấu trúc đề thi 

- Lập dự toán thu chi 

Tháng 

01/2017 

Phòng GD 

 

 

Sở GD&ĐT 

- Hướng dẫn các trường phối hợp với các trung tâm lập danh sách 

học sinh học chương trình tiếng Anh liên kết 

- Xây dựng dữ liệu học sinh học chương trình tiếng Anh liên kết trên 

địa bàn thành phố 

- Xây dựng đề khảo sát mẫu và ngân hàng đề khảo sát 

Tháng 

02/2017 

Sở GD&ĐT 

 

Phòng GD 

 

Các trường 

- Chạy chương trình để xuất danh sách học sinh tham gia khảo sát 

chính thức 

- Thành lập Hội đồng khảo sát, điều động coi khảo sát, chấm khảo 

sát; tổ chức các điểm coi khảo sát 

- Hướng dẫn giáo viên tập huấn trả lời trắc nghiệm cho học sinh 

- Hoàn thành kinh phí khảo sát, nộp cho phòng GD 

Tháng 

03/2017 

Sở GD&ĐT 

 

Phòng GD 

- Hướng dẫn cho các cán bộ, giáo viên về công tác coi, chấm khảo 

sát  

- Tổ chức khảo sát tại các điểm khảo sát 

- Tổ chức chấm khảo sát 

Tháng 

04/2017 
Sở GD&ĐT Công bố kết quả khảo sát 

 


