
1 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 523/KH-SGDĐT 

 

C  G          I C Ủ  G    VI T     

Đ c     Tự d  –         c 
 

   n       n    03    n  4 năm 2020 

 
KẾ  OẠC  

T ỰC  I     I   VỤ  Ă  2021 ĐỀ Á  DẠY VÀ  ỌC  GOẠI  GỮ TRO G 

   T Ố G GIÁO DỤC QUỐC DÂ  GI I ĐOẠ  2017-2025 

 

I. Că  cứ     kế    c  

Căn cứ Công văn số 800/BGDĐT-ĐANN ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và đề 

xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 2178/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân giai đoạn 2017-2025; 

Căn cứ Công văn số 2001/SGDĐT-GDTrH ngày 16/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục giai đoạn 2018-2025;  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Kế hoạch và dự toán chi tiết triển khai thực hiện Đề 

án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 năm 2021 như sau: 

II.  ục tiêu c u g 

Tiếp tục triển khai dạy và học ngoại ngữ theo Đề án 2020 ở các cấp học; nâng cao 

năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn khoa học tự 

nhiên bằng tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; nâng cao năng lực sử dụng 

ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập, công tác và làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

ngành giáo dục; trang cấp và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị dạy học ngoại ngữ để 

nâng cao chất lượng đại trà. 

III.   iệm vụ và giải   á  cụ t ể  ăm 2021 

1.  ở r  g quy mô triể  k ai C ươ g trì   tiế g     10  ăm 

a) Mục tiêu 

Tiếp tục triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm ở các trường đã thực hiện chương 

trình này từ những năm trước và mở rộng qui mô ở các trường có đủ điều kiện về giáo viên 

và cơ sở vật chất, đặc biệt là lớp 3 và lớp 6, phấn đấu: 

- 5% các cơ sở giáo dục mầm non giới thiệu và thí điểm các tiết học ngoại ngữ làm 

quen cho trẻ. 

- 15% dạy tiếng Anh làm quen lớp 1 và lớp 2 ở các cơ sở có điều kiện. 

- 95%  học sinh lớp 3 được học tiếng Anh Chương trình 10 năm;  

- 89.8 % học sinh lớp 6 và 86% học sinh lớp 10 được học tiếng Anh Chương trình 10 

năm. 
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- 15% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên triển khai chương trình 

Ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo. 

b) Nội dung 

- Dạy tiếng Anh Chương trình 10 năm từ lớp 3 đến lớp 12 theo văn bản hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành về Chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy; tiếp 

tục khuyết khích dạy tiếng Anh làm quen ở lớp 1 và lớp 2 ở những đơn vị có điều kiện. 

c) Hoạt động 

- Ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai tiếng Anh thí điểm ở các cấp học; tổ 

chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành giáo dục và triển khai nhiệm của các phòng liên 

quan: Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non, Giáo dục Trung học - Giáo dục thường 

xuyên. 

d) Thời gian thực hiện: 9/2020 

e) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp  

- Chủ trì:  Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp: Các đơn vị trường học có đủ điều kiện triển khai. 

f) Kinh phí thực hiện: 50.000.000 (Năm mươi   iệ  đồn ) 

2. P át triể  đ i  gũ giá  viê  k  a  ọc d y bằ g tiế g     

a) Mục tiêu 

- Có đội ngũ giáo viên các môn tự nhiên dạy bằng tiếng Anh ở trường THPT Chuyên 

Lê Quý Đôn.  

b) Nội dung 

- Bồi dưỡng tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên các môn tự nhiên. 

c) Hoạt động 

- Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên dạy các 

môn khoa học tự nhiên tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. 

d) Sản phẩm dự kiến 

- Giáo viên thi đạt chứng chỉ: 25 giáo viên đạt B2 

e) Thời gian thực hiện: 6-9/2021. 

f) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp: Trung tâm khảo thí Cambridge. 

g) Kinh phí thực hiện:  525.000.000 (Năm   ăm  ai mươi lăm   iệ  đồn ) 

3. Về bồi dưỡ g c uyê  mô   g iệ  vụ và  ă g  ực  g  i  gữ c   giá  viê  tiế g 

Anh 

a) Mục tiêu 

- 200 giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hành sư phạm theo 

cấp học. 

- 24 giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực Bậc 4 và 11 giáo viên tiếng Anh 

chưa đạt chuẩn năng lực Bậc C1 phải được đi đào tạo. 

b) Nội dung 

- Bồi dưỡng về năng lực sư phạm, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin và 

nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Đào tạo nâng chuẩn năng lực ngôn ngữ cho giáo viên tiếng Anh. 

c) Hoạt động 

- Lập kế hoạch cụ thể để phối hợp với Đại học Vinh, Đại học Ngoại ngữ Huế, Trung 

tâm Khảo thí Cambridge để bồi dưỡng giáo viên. 

d) Sản phẩm dự kiến 

- Giáo viên bồi dưỡng phương pháp: 200 giáo viên tiếng Anh hoàn thành khóa đào 

tạo. 
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- Giáo viên bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ: 11 giáo viên B2 lên C1 và 24 giáo viên B1 

lên B2. 

e) Thời gian thực hiện: Tháng 6- 9/2021. 

f) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 

- Phối hợp: Trung tâm khảo thí Cambridge EUC Vn 503, Trường Đại học Vinh và 

Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế. 

g) Kinh phí thực hiện: 3.000.000.000 (Ba  ỉ đồn ) 

4. Bồi dưỡ g  ă g  ực  g  i  gữ c   đ i  gũ cô g c ức, viê  c ức. 

a) Mục tiêu 

- Rà soát và bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên không phải 

chuyên ngành ngoại ngữ. 

b) Nội dung 

- Rà soát và bồi dưỡng năng lực tiếng Anh Bậc 2 cho 100 cán bộ giáo viên. 

c) Hoạt động 

- Phối hợp với Trung tâm Khảo thí Cambridge để khảo sát và bồi dưỡng. 

d) Sản phẩm dự kiến 

- 100% học viên tham gia hoàn thành tốt khóa đào tạo bồi dưỡng. 

e) Thời gian thực hiện: Tháng 6-9/2021 

f) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì : Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 

- Phối hợp : Trung tâm khảo thí Cambridge EUC Vn 503 

g) Kinh phí thực hiện: 2.000.000.000 (Hai  ỉ đồn )  

5. Đổi mới kiểm tra đá   giá t e  đị    ướ g   át triể   ă g  ực  ọc t    g  i 

 gữ c    ọc sinh 

a) Mục tiêu 

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn 

quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của quốc gia. 

b) Nội dung 

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ trong dạy 

và học ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông đối với bậc THPT. 

c) Hoạt động 

- Tổ chức xây dựng hệ thống câu hỏi theo ma trận, thẩm định câu hỏi, nạp ngân hàng 

trong phần mềm quản lý. 

d) Sản phẩm dự kiến 

- Bộ câu hỏi kiểm tra học kỳ khối 11 và khối 8 chương trình tiếng Anh thí điểm. 

e) Thời gian thực hiện 

- Tháng 3 và 4; Tháng 9 và 10 năm 2021 

f) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp: Hội đồng bộ môn văn hóa cấp tỉnh, các trường THPT. 

g) Kinh phí thực hiện: 300.000.000 (Ba   ăm   iệ  đồn ) 

6. Đẩy m    ứ g dụ g cô g  g ệ t ô g ti  tr  g d y  ọc  g  i  gữ 

a) Mục tiêu 

- Tập huấn cho giáo viên tiếng Anh về sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. 

-  Tổ chức soạn bài giảng điện tử và giảng bài có ứng dụng công nghệ thông tin. 

b) Nội dung 

- Thực hành soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm ứng dụng, bài giảng elearning. 

c) Hoạt động 
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- Tham gia cuộc thi soạn bài giảng e-learning do Sở tổ chức. 

d) Sản phẩm dự kiến 

- Mỗi giáo viên soạn ít nhất 01 bài giảng elearning và thực hiện 02 tiết dạy có ứng 

dụng phòng học ngoại ngữ trong mỗi học kỳ. 

e) Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2021 

f) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp: các cơ sở trường học, giáo viên tiếng Anh tham gia. 

g) Kinh phí thực hiện: 200.000.000 (Hai   ăm   iệ  đồn )  

7. Tă g cườ g cô g tác truyề  t ô g,  ợ  tác quốc tế, xây dư g môi trườ g sử 

dụ g  g  i  gữ 

a) Mục tiêu 

- Nhằm cung cấp thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức đến toàn xã hội, đặc biệt là 

giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý giáo dục; 

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với 

các cá nhân, tổ chức quốc tế phù hợp với điều kiện dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam. 

b) Hoạt động 

- Tìm kiếm các tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên hỗ các hoạt động dạy trọng 

trong các trường học. 

- Hỗ trợ mỗi đơn vị 10 triệu đồng đối với việc tổ chức hoạt động có các chuyên gia 

nước ngoài về dạy học ngoại ngữ. 

c) Sản phẩm dự kiến 

- 10 trường THPT, 10 trường THCS có tổ chưc các hoạt động. 

d) Thời gian thực hiện: Tháng 3-11/2021 

e) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 

- Phối hợp: Cơ sở giáo dục. 

f) Kinh phí thực hiện: 200.000.000 (Hai   ăm   iệ  đồn ) 

8. Tổ c ức đá   giá kết quả đầu ra c    ọc si    ớ  9  ọc t e  tiế g     c ươ g 

trì   10  ăm 

a) Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả đào tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh lớp 9 theo chuẩn 

đầu ra Bậc 2. 

b) Nội dung 

- Kiểm tra toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ theo khung năng lực 6 bậc. 

b) Hoạt động 

- Tổ chức kiểm tra đại trà với tất cả học sinh tham gia học chương trình tiếng Anh 10 

năm. 

c) Sản phẩm dự kiến 

- Đánh giá được năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của học sinh lớp 9 học hương trình 

tiếng Anh 10 năm. 

d) Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2021 

e) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 

- Phối hợp: Cơ sở giáo dục. 

f) Kinh phí thực hiện: 1.000.000.000 (Một tỉ đồng) (theo phụ lục đính kèm) 

9.  â g ca   iệu quả quả   ý, tă g cườ g cô g tác kiểm tra, giám sát, đá   giá 

việc t ực  iệ  Đề á  

a) Mục tiêu 
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- Triển khai tốt các hoạt động, nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch. 

b) Nội dung 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất; Định kỳ tổ chức sơ 

kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án; 

c) Hoạt động 

- Tổ chức kiểm tra. 

d) Sản phẩm dự kiến 

- Kiểm tra nắm tình hình ở 4 Trường Tiểu học, 04 Trường THCS và 04 Trường THPT. 

e) Thời gian thực hiện: Tháng 3-11/2021 

f) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp: các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

g) Kinh phí thực hiện: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) (theo phụ lục đính kèm) 

Tổng dự toán kinh phí năm 2021 là: 7.325.000.000 (B    ỉ  ba   ăm  ai mươi lăm   iệ  

đồn ) 

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 năm 

2021. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (để báo cáo)   
- Ban Quản lý ĐANN Quốc gia; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁ  ĐỐC 

P Ó GIÁ  ĐỐC 

 

 

 

 

 

 ai  uy P ươ g 
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PHỤ LỤC 2 

TỔ G  ỢP KI   P Í T ỰC  I     I   VỤ  Ă  2021 

ĐỀ Á  DẠY VÀ  ỌC  GOẠI  GỮ TRO G    T Ố G GIÁO DỤC QUỐC DÂ  GI I 

ĐOẠ  2017-2025 

(Kèm   eo Kế  oạc  số 523 /KH-SGDĐ  n    03 tháng  4 năm 2020) 

 

STT 

TÊN 

  I   

VỤ 

 ỤC TIÊU 

 OẠT 

Đ  G CỤ 

T Ể 

T ỜI 

GIAN 

T ỰC 

 I   

SẢ  P Ẩ  

(Dự kiế ) 

 

KI   P Í T ỰC  I   

(triệu đồ g) 

GHI 

CHÚ 

Tổ g 

Kinh phí 

 ỗ trợ từ  

Ngân 

sách 

Trung 

ươ g 

 SĐP/đơ  

vị/  guồ  

KP khác 

1  

 Mở rộng 

quy mô 

triển khai 

chương 

trình tiếng 

Anh 10 

năm 

 

Tiếp tục 

triển khai ở 

các trường 

đã thực 

hiện 

chương 

trình Đề án 

Ban hành 

văn bản 

hướng dẫn 

việc triển 

khai tiếng 

Anh 

9/2020 

Tăng tỉ lệ 

các trường 

dạy tiếng 

Anh thí 

điểm 
50 0 50 

 

2  

Nâng 

chuẩn 

tiếng Anh 

cho đội 

ngũ giáo 

viên dạy 

các môn 

khoa học  

Có đội ngũ 

giáo viên 

đạt chuẩn 

năng lực 

ngoại ngữ 

Bồi 

dưỡng, thi 

lấy chứng 

nhận 
6/2021 

15 giáo 

viên đạt 

chuẩn B2 

525 300 225 

 

3  

Về bồi 

dưỡng 

chuyên 

môn 

nghiệp vụ, 

năng lực 

ngôn ngữ 

cho giáo 

viên tiếng 

Anh 

Đa số giáo 

viên được 

bồi dưỡng 

nâng cao 

năng lực 

thực hành 

sư phạm, 

năng lực 

ngôn ngữ 

Cử giáo 

viên tham 

gia bồi 

dưỡng 

7/2021 

Giáo viên 

hoàn thành 

khóa học 

3000 1500 1500 

 

4  

Bồi 

dưỡng 

tiếng Anh 

cho cán 

bộ công 

chức, viên 

chức 

Nâng cao 

năng lực 

ngoại ngữ 

cho cán bộ 

quản lý 

trường học 

Kế hoạch, 

khảo sát, 

bồi dưỡng 

4/2021 

Cấp chứng 

chỉ 

2000 0 2000 

 

5  

 Đổi mới 

kiểm tra 

đánh giá 

theo định 

hướng 

phát triển 

năng lực 

học tập 

ngoại ngữ 

cho học 

sinh 

Đổi mới 

kiểm tra, 

đánh giá 

trong dạy 

và học 

ngoại ngữ 

Tổ chức 

xây dựng 

hệ thống 

câu hỏi 

theo ma 

trận 1/2021 

Ngân hàng 

câu hỏi 

kiểm tra 

300 0 300 

 

6  
Đẩy mạnh 

ứng dụng 

Sử dụng 

trang thiết 

Tham gia 

cuộc thi 
2/2021 

Bài thi 
200 0 200 
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STT 

TÊN 

  I   

VỤ 

 ỤC TIÊU 

 OẠT 

Đ  G CỤ 

T Ể 

T ỜI 

GIAN 

T ỰC 

 I   

SẢ  P Ẩ  

(Dự kiế ) 

 

KI   P Í T ỰC  I   

(triệu đồ g) 

GHI 

CHÚ 

Tổ g 

Kinh phí 

 ỗ trợ từ  

Ngân 

sách 

Trung 

ươ g 

 SĐP/đơ  

vị/  guồ  

KP khác 

công nghệ 

thông tin, 

tăng 

cường 

điều kiện 

dạy và 

học ngoại 

ngữ 

bị cần thiết 

đáp ứng 

được yêu 

cầu ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin 

soạn bài 

giảng e-

learning 

 

7  

 Xây dựng 

môi 

trường 

học tập 

ngoại ngữ 

tích cực 

phát huy 

hiệu quả 

hoạt động 

của các câu 

lạc bộ, các 

hoạt động 

ngoại khóa 

Sinh hoạt 

câu lạc bộ 

tiếng Anh;  

2/2021 

Sinh hoạt 

các chuyên 

đề, tổ chức 

Hội thi 

tiếng Anh 

các cấp 

200 0 200 

 

8  

Đánh giá 

kết quả 

đầu ra cho 

học sinh 

lớp 9 

đánh giá 

năng lực 

ngôn ngữ 

Bậc 2 

Tổ chức 

đánh giá 

4/2021 

 

1000 500 500 

 

9  

Nâng cao 

hiệu quả 

quản lý, 

kiểm tra, 

giám sát, 

đánh giá 

việc thực 

hiện Đề 

án 

- Triển khai 

tốt các hoạt 

động, nội 

dung, 

nhiệm vụ 

của Kế 

hoạch 

Tổ chức 

các hoạt 

động kiểm 

tra 

10/2021 

báo cáo kết 

quả 

50 0 50 

 

 Tổng :  7325 2300 5025  

 Tổ g : Bảy tỉ, ba trăm hai mươi  ăm triệu đồ g. 
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 P ụ  ục 3:  

DỰ TOÁ  KINH PHÍ 

T ực  iệ    iệm vụ Đề á   g  i  gữ Quốc gia  ăm 2021 trê  địa bà  tỉ   Quả g Trị  

 

 (Kèm   eo Kế  oạc  số 523/KH-SGDĐ  n    03 tháng 4 năm 2020) 

 

Căn cứ  Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống 

giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”; 

Căn cứ Kế hoạch số 2178/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 

đoạn 2017-2025; 

Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; 

Công văn số 800/BGDĐT-ĐANN ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đề án NNQG và đề xuất kế hoạch 

hoạt động năm 2021; 

 

TT   i du g 
Đơ  vị 

tính 

Số 

 ượ g 

Đị   

mức 

(V Đ) 

Triệu 

đồ g 

Số tiề  (V Đ) 
Thông 

tư 

t ực 

 iệ  

Ghi 

chú Tiề  

mặt 

C uyể  

k  ả  

1 

 ở r  g qui mô triể  

k ai (đầu tư xây dự g 

trườ g  ọc 2 buổi/ gày) 

       

 

- Hổ trợ công tác khảo sát 

học sinh các lớp cuối cấp để 

tuyển sinh đầu cấp học 

Trường 10 2.5  25   

 
- Trang cấp tài liệu cho giáo 

viên 
Trường 10 2.5  25   

2 
 â g c uẩ   g  i  gữ 

cho giáo viên 
       

 
- Giáo viên các môn khoa 

học tự nhiên 
Người 25 15  350   

 
- Chi phí tài liệu và công 

tác phí khác 
Người 25 6  150   

3 
Bồi dưỡ g c uyê  mô  

 g iệ  vụ 
       

 

- Bồi dưỡng phương pháp 

kiểm tra đánh giá, 

UDCNTT, ... 

Người 200 10  2000   

 

- Nâng chuẩn năng lực ngôn 

ngữ cho giáo viên tiếng 

Anh 

Người 35 10  350   

 - Chi công tác phí, lưu trú.. Người 235 2,7  650   

4 Bồi dưỡ g tiế g     c          
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TT   i du g 
Đơ  vị 

tính 

Số 

 ượ g 

Đị   

mức 

(V Đ) 

Triệu 

đồ g 

Số tiề  (V Đ) 
Thông 

tư 

t ực 

 iệ  

Ghi 

chú Tiề  

mặt 

C uyể  

k  ả  

cá  b  cô g c ức, viê  

c ức 

 - Khảo sát năng lực đầu vào Người 100 4  400   

 - Bồi dưỡng năng lực Bậc 2 Người 100 10  1000   

 - Chi công tác phí, lưu trú.. Người 100 6  600   

5 Đổi mới kiểm tra đá   giá Đề       

 
- Xây dựng ngân hàng câu 

hỏi lớp 11 

Câu 

hỏi 
2000 0,06  120   

 
- Xây dựng ngân hàng câu 

hỏi lớp 9 

Câu 

hỏi 
2500 0,06  170   

 - Chi phí quản lý, cập nhật Người 5 6  30   

6 
Đẩy m    ứ g dụ g cô g 

 g ệ t ô g ti  
       

 - Tập huấn sử dụng CNTT Lớp 5 20  100   

 
- Tổ chức Hội thi soạn 

giảng 
Cuộc 1 100  100   

7 
 ây dự g c  g đồ g  ọc 

t    g  i  gữ 
       

 
- Hỗ trợ mỗi đơn vị tổ chức 

cấp Cụm 
Lần 10 10  100   

 - Mời tình nguyện viên Lần 10 10  100   

8 
Đá   giá kết quả đầu ra 

 ớ  9 
Lần 1 1000  1000   

9 
 â g ca   iệu quả cô g 

tác kiểm tra giám sát 
       

 - Kiểm tra giám sát Lần 2 25  50   

 Tổ g c  g     
7325 

  

 

 Số tiền bằng chữ: Bảy tỉ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng 
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