
  

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:2180/SGDĐT-GDTrH 

V/v tổ chức bồi dưỡng và thi đánh giá 
năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2016 

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

 
                Lâm Đồng, ngày 02 tháng 8 năm 2016 

         

         Kính gửi: 
                         -  Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 
                         -  Các Trường Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp; 
                         -  Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; TTGDTX-GDNN; 
                          - Các Trường phổ thông dân tộc nội trú. 
 

Thực hiện công văn số 3330/BGDĐT – NGCBQLGD  ngày 7 tháng 7 năm 2016 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức, quản lý công tác 
bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông, từ năm học 2016 - 2017 Sở GDĐT sẽ phối 
hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi đánh giá năng lực cho giáo viên tiếng Anh. Sở 
GDĐT thông báo đến các đơn vị và các cá nhân liên quan một số nội dung sau: 

1. Việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đạt chuẩn theo Khung năng 
lực Ngoại ngữ 6 bậc là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên tiếng Anh. Thủ trưởng 
các đơn vị quán triệt tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên ở đơn vị mình 
nỗ lực học tập tự nâng cao trình độ đáp ứng chuẩn. Những giáo viên học tập tốt có 
thể tham gia các kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức. Để tạo điều kiện và cơ hội cho các giáo 
viên được ôn tập và thi đạt chuẩn, Sở GDĐT phối hợp tổ chức nhiều đợt ôn tập và 
nhiều đợt thi trong năm học, ở những thời điểm thích hợp. 

2. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới 
dạy học môn tiếng Anh cho các cấp học theo Đề án NNQG 2020, năm học 2016 – 
2017 Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với tổ chức khảo thí quốc tế Pearson LCCI để tổ 
chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ JETSET cho khoảng 120 giáo viên tiếng Anh cấp 
THCS chưa đạt chuẩn. 

Thời gian:  Dự kiến khai giảng lớp bồi dưỡng 15/8/2016 và tổ chức thi vào tháng 
9/2016. 

       Đối tượng: Tất cả giáo viên tiếng Anh cấp THCS trong biên chế chưa đạt chuẩn. 

(Ưu tiên cho các giáo viên chưa tham gia bồi dưỡng) 

       Các Phòng GDĐT, các trường THCS-THPT, DTNT lập danh sách giáo viên theo 
thứ tự ưu tiên và gửi về Sở GDĐT Lâm Đồng qua email phòng GDTrH: 
phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn trước ngày 10/8/2016. 

3. Kỳ thi khảo sát, đánh giá năng lực  



  

 

Hằng năm, Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với tổ chức khảo thí quốc tế Pearson 
LCCI khảo sát đánh giá theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc cho giáo viên tiếng 
Anh chưa đạt chuẩn và cấp chứng chỉ JETSET. 

- Đối tượng dự thi: Cho tất cả mọi đối tượng GV tiếng Anh chưa đạt chuẩn, tự 
túc kinh phí và GV không chuyên ngữ nhưng có nhu cầu bồi dưỡng và khảo thí trình 
độ tiếng Anh. 
       - Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký dự thi sẽ được thông báo cụ thể theo 
từng đợt học. 
        

Nhằm quản lí chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Sở GDĐT yêu cầu các 
đơn vị quán triệt cho giáo viên ở đơn vị mình tham gia các kì thi đánh giá năng lực do 
Sở GDĐT phối hợp tổ chức và thông báo đến giáo viên thực hiện theo tinh thần chỉ 
đạo của công văn này. 

Mọi vướng mắc liên hệ ông Phạm Quốc Dũng – Chuyên viên phòng GDTrH, 
điện thoại: 0918.810358 để được hướng dẫn./. 
 

                                                                           
Nơi nhận:   
 - Như Kính gửi;                                              
 - Lãnh đạo Sở ; 
 - Phòng TCCB, GDTH, GDCN-GDTX.                                                      
 - Lưu: VT; GDTrH.                             
 
                                                                                                         



  

 

  
 


