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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1830 /SGDĐT- NVDH

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 8 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Tổ chức thực hiện quy định
dạy học tiếng dân tộc thiểu số tại
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc sở.
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “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”;
Căn cứ Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 28/2/2022 của UDND tỉnh,
Triển khai thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng
dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Nhằm tuyên truyền, quán triệt trong toàn ngành về tổ chức thực hiện các
quy định dạy học tiếng dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh,
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở chỉ đạo, triển khai thực
hiện một số yêu cầu sau:
1. Tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số:
a) Dạy học tiếng Chăm:
- Dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Tiếng Chăm được tổ
chức dạy học trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020-2021
bắt đầu từ lớp 1, năm học học 2021-2022 lớp 1, 2 và năm học 2022-2023 áp
dụng đối với lớp 3 được thực hiện theo Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày
15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình giáo
dục phổ thông môn học tiếng Bahnar, tiếng Chăm, tiếng Êđê, tiếng Jrai, tiếng
Khmer, tiếng Mông, tiếng Mnông, tiếng Thái;
- Năm học 2022-2023: thực hiện theo chương trình hiện hành đối với lớp
4, 5.
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- Thời lượng dạy học tiếng DTTS được thực hiện theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
b) Dạy tiếng Raglai:
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào
tạo về tổ chức dạy học thực nghiệm tiếng Raglai trong trường phổ thông; năm
học 2021-2022 đã được triển khai thực hiện bắt đầu từ lớp 1 tại các huyện, xã,
thôn có đông học sinh dân tộc Raglai và có nguyện vọng học tiếng DTTS và tiếp
tục triển khai thực nghiệm lớp 2 và các lớp tiếp theo.
2. Nâng cao chất lượng dạy, học tiếng DTTS:
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu
hướng dẫn dạy học tiếng Chăm của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các cơ sở giáo
dục có nguyện vọng học tiếng DTTS trên địa bàn tỉnh.
- Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục học sinh DTTS,
đáp ứng được mục tiêu giáo dục phổ thông, phù hợp với tình hình của địa
phương.
- Phối hợp với cơ sở giáo dục Đại học đặt hàng đào tạo giáo viên tiếng
Chăm và Rgalai theo hình thức liên môn (trong đó có tiếng dân tộc thiểu số).
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Chăm, Raglai đạt
chuẩn trình độ theo quy định.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số về đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
quản lý giáo dục có liên quan về kiến thức dân tộc và quản lý dạy học tiếng dân
tộc thiểu số.
3. Chính sách dạy – học tiếng DTTS:
a) Các văn bản còn hiệu lực thi hành:
- Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010, Quy định việc dạy và
học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22/11/2021 Hướng dẫn thực
hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của
Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số
trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Công văn số 1028/UBND-VXNV ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh V/v
triển khai thực hiện chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu
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số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên
địa bàn tỉnh;
b) Các văn bản hết hiệu lực thi hành:
- Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày
03/11/2011 hướng dẫn thực hiện các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số
82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và
học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
và trung tâm giáo dục thường xuyên (Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày
22/11/2021 thay thế);
- Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh
quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận (Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND và công văn số 1028/UBNDVXNV ngày 14/03/2022 thay thế);
4. Tổ chức thực hiện:
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc sở nghiên cứu quán triệt, triển khai và thực hiện đầy đủ, đúng
quy định các chính sách hiện hành của Trung ương và của Tỉnh đối cho người
học, người dạy tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục.
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về dạy và học tiếng
DTTS được thực hiện nghiêm túc theo Chương trình quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và hướng thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục Dân tộc hàng
năm của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chính sách dạy và
học tiếng DTTS trên các phương tiện thông tin để xã hội và nhân dân được biết
về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục Dân
tộc.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giao TU (b/c);
- Ban DT tỉnh;
- UBND huyện, Tp;
- Website Sở GD;
- Lưu: VT, T.Q

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huệ Khải
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