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Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Công văn số 5113/BGDĐT-GDDT ngày 08/11/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học các 

môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2021 - 2030”, sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến 

như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Đề án. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa, bổ sung một số 

nội dung sau: 

- Dự thảo Đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, vì vậy tại phần VI. Tổ 

chức thực hiện, nên xem xét việc phân công thực hiện đối với Ủy ban Dân tộc và 

các Bộ khác (cần thống nhất với phân công trong Khung Kế hoạch nhiệm vụ thực 

hiện Đề án và đảm bảo yêu cầu phân cấp quản lý). 

- Xem xét, kết cấu lại Phần 1, trong đó mục I là Sự cần thiết ban hành Đề án 

(bao gồm nội dung của mục II.3). 

- Phần kết quả đạt được nên có đánh giá chung. 

- Phần đánh giá khó khăn, hạn chế nên rõ từng ý, từng nội dung (chương 

trình, sách giáo khoa; đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, …) 

- Phần nguyên nhân cần nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan (cơ chế, 

chính sách; nhu cầu, mong muốn của học sinh, gia đình; thiếu nguồn lực…). 

- Mục II. 1. B: đề nghị xem xét, biên tập lại nội dung “Bộ GDĐT đã tổ chức 

in ấn và cấp phát một lần SGK tiếng DTTS cho các địa phương theo quy định. Số 

lượng cấp phát đáp ứng đủ cho các địa phương sử dụng từ 05 đến 10 năm. Sau đó, 

các địa phương chủ động liên hệ với nhà xuất bản hoặc tổ chức xây dựng, in ấn, 

phát hành được một số tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập, giảng dạy môn 

tiếng DTTS, như các bộ từ điển, các tác phẩm văn học, truyện tranh.” thành “Bộ 

GDĐT cấp phát SGK tiếng DTTS cho các địa phương có tổ chức dạy tiếng DTTS. 
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Đồng thời, các địa phương đã chủ động trong việc xây dựng và phát hành tài liệu, 

tài liệu tham khảo cho các nhà trường”. 

- Đề nghị xem xét, lược bỏ cụm từ “(tiếng Hoa, tiếng Mông)” trong nội dung 

“Một số bộ chữ khó triển khai đưa vào dạy học bởi các yếu tố chính trị, lịch sử, văn 

hóa (tiếng Hoa, tiếng Mông)” để đảm bảo yếu tố bình đẳng các ngôn ngữ. 

- Đề nghị xem xét, chuẩn hóa số liệu tiếng DTTS chưa có chữ viết là 20/53 

(tr. 8) hay 32/53 (tr.9). 

- Phần Mục tiêu cụ thể, cần cụ thể chỉ số “Xây dựng các sản phẩm truyền 

thông và tổ chức hoạt động truyền thông về dạy học tiếng DTTS” để có thể đo, 

đánh giá. Nội dung này có thể đưa vào giải pháp nếu như không là sản phẩm đầu ra 

chính của Đề án, hoặc khó khăn trong việc xác định chỉ số cụ thể cho hoạt động 

truyền thông. 

- Xem xét có thêm nhiệm vụ, giải pháp về “Tăng cường cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho dạy học tiếng DTTS”, “Xã hội hóa giáo dục trong dạy học tiếng 

DTTS”, “Thanh tra, kiểm tra thực hiện Đề án tại địa phương”. 

- Đề nghị xem xét cụ thể phần kinh phí thực hiện tổng thể và cho từng giai 

đoạn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, 

tổng hợp. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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