BO GIAO DVC VA DAO TAO COG HOA XA- HO! CHU NGHiA VItT NAM
DOc lap - Tu. do - I=4nh phfic
32- /2021/TT-BGDDT

Ha Noi, ngay 22 thing 11 /lam 2021

THONG Tit
Htgeng dan thtic hien mot so dieu Nghi dinh so 82/2010/ND-CP
ngay 15 thing 7 nam 2010 cfia Chinh phu quy dinh viec duy va hoc
tieng noi, chic viet cfia dan t(ic thieu so trong cac co so. gifio duc
pho thong va trung tam gifio duc thuong xuyen
Can cit. Nghi clinh so 69/2017/ND:CP ngay 25 thing 5 nam 2017 eita Chinh
phi quy clinh chtiv nang, nhiem vu, quyen han va cau to chic eita Bo Giao dye
va Dao too;
Can cti• Nght clinh so 82/2010/ND-CP ngay 15 thong 7 nam 2010 cita Chinh
phi quy clinh viec day va hoc tieng noi, chic viet cita dan t'Oc thieu so trong cac ca
so' giao duc pho thong va trung tam giao dyc thuong xuyen;
Theo cle nghi cua Vu truOng Giao dyc dan to:c;
13i;, tru.ang 13"O' Githo dyc va Dao too ban hanh Thong tic' hu.Ong &in thick
hi'On mot so clieu Nghi clinh so 82/2010/ND-CP ngay 15 thing 7 nam 2010 cita
Chinh phi quy dinh viec day va hoc tieng nal, chi? viet eita dan t'Oc thieu so trong
cac co. so girl° dyc pho thong va trung tam glow dyc thwang xuyen.
Dieu 1. Phum vi dieu chinh vad6i tirorng fip dung
1.'Thong to nay huang can thvc hien cac Di&'u 3, 4, 5, 6, 8 va Dieu 9 daNghi
dinh so 82/2010/ND-CP ngay 15 thing 7 nam 2010 ciia Chinh phu quy dinh viec day
va h9c tieng n6i, chit viet cua dan t9c thieu so trong cac ca so. gido due pho thong va
trung tam giao duc thuong xuyen.
2. Thong to nay ap dung d6i vo i cac ca so gido dkic ph0 thOng, trung tam gido
duc thueng xuyen, trung tam gido duc nghe nghiep - gido duc thuong xuyen (sau day
g9i chung la co sof giao duc); the to chirc va ca nhan co lien quan.
Dieu 2. Dieu kien to chfic duy hoc
1.Ngued dan t9c thieu so a dia phuang co nguyen y9ng, nhu cAu hoc tieng
dan tOc thieu s8 trong the ca so gido duc.
2. B9 chit tieng dan t9c thieu so dugc day va h9c trong the ea sa gido duc phai
b9 chit co truyen da dugc luu hanh va six dung r9ng raj trong cong gong dan t9c,
dugc coy quan chuyen mon xac dinh va cluge US, ban nhan dan cap tinh, thanh pho
trvc thu9c Trung uong (sau day viet tat la UBND cap tinh) phe chuan hoac b9 chit
dugc Chinh phis ban hanh. Doi voi the tieng dan t9c thieu so co nhieu b0 chit, viec
Iva ch9n b9 chit de day hoc do B9 Ciao duc va Dao too quyet dinh.

2

3. Chuang trinh tieng dan tOc thieus6 do BO Gido dvc va Dao tao ban hanh,
sach gido khoa tieng dan tOc thieu so dugc BO Gido dvc va ciao tao phe duyet.
4. Gido vien day tieng dan te)c thief' s6 dat trinh dO chuan dugc dao tan dm
,
cap h9c tuang img theo quy dinh tai Dieu 72 Luat Gido dvc 2019. Truerng hop thieu
gido vien dat chuan có the sir dung ngtroi du diet' kien day hgc 6 cap h9c va có chirng
chi boi clu6-ng gido vien day tieng dan tOc thiki so.
5. Ca so vat chat tai cac 14 day hoc tieng dan te)c thief' se) dugc trang bi
nhu cac lop h9c thong thu6ng khac, dap irng dirge Chuang trinh giao dvc pho
thong. Thiet bi clay h9c tieng dan tOc thieu so dugc trang bi theo quy dinh dm BO
Gido dvc va Dao tao ve danh mvc thiet bi day h9c toi thieu cho tirng chuong trinh
day h9c tieng dan tOc thieu so.
Dieu 3. Quy trinh dim tieng dan ti)c thieu so vac, day h9c
1. Truing tieu hoc, tru6ng trung h9c co so tong hop nhu cau hoc tieng dan
tOc thieu so, bao cao Ph6ng Gido dvc va Dao tao; triOng trung h9c piths thong,
thu6ng xuyen, trung tam gido dvc nghe nghiep - gido dvc
trung tam gido
thu6ng xuyen tong hop nhu cau h9c,tieng dan toe thieu so, bao cao SO. Gido dvc
va Dao tao. S6 Gido dvc Dao tao tong hop nhu cau h9c tieng dan tOc thieu so cila
ngued h9c tir cac Phong Gido dvc va Dao tao va cac co sa gido dvc tri,rc thuOc tren
dia ban tinh, thanh pho tri,rc thuOc Trung 'rang; can cir vao cac dieu kien to chirc day
h9c cu the dm dia phuong xay dung ke hoach va tham mtru UBND cap tinh lap ho
so de nghi Bo Gido dvc va Dao tao ve viec day hoc tieng dan tOc thieu so trong cac
co sat gido dvc.
2. UBND cap tinh lap h6 so, nOp 01b0 he) so theo mot trong cac phuong thirc
sau: true tiep, qua dung buu dien hoac nop ho so taw tuyen de nghi Be Giao dvc
va Dao tao chap thuan viec day h9c tieng dan tOc thieu so trong the co s6 gido dvc
tren dia ban. HO so bao
a) Cong van de nghi ve viec day hoc tieng dan tOc thieu so cua UBND cap
tinh (Mau so 01 tai Phu lvc kern theo Thong to nay);
b) Bao cao tong hgp, nguy'en v9ng, nhu cau h9c tieng dan tOc thief' s6; co so
giao vien day
vat chat, thiet bi day hoc;, ke hoach trien khai, to chirc day h9c;
h9c tieng dan tOc thieu so (Mau so 02 tai Phu lvc kern theo Thong tir nay);
c) Quye't dinh phe chuan, ban hanh, hra ch9n be) chi' tieng dan tOc thiL s6
theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 2 dm Thong to nay.
, 3. BO Gido dvc Dao tao xem xet cac di'eu kien day h9c tieng dan tOc
thieu so theo de nghi cua UBND cap tinh; thong bao bang van ban cho UBND cap
tinh trong then gian 30 ngdy lam viec, ke tir khi nhan du ho so hop le.
4. Trung hop dugc BO Gido dvc va Dao tao chap thuan, UBND cap tinh
ban hanh quyet dinh ve viec day hoc tieng dan tOc thieu so trong cac co. so. gido
due tren dia ban.

3

Dieu 4. N'9i dung, phu'o'ng phap va ke ho4ch day h9c
8 dung, phuang phap va ke hoach day h9c tieng dan tee thieu s6 dugc
Ni
quy dinh trong tirng chuong trinh tieng dan tOc thieu so hien hanh do BO Gido chic
va Dao tap ban hanh.
Dieu 5. Hinh thin to chin d43, hoc
1.Mon Ting dan tOc thieu se) dugc thtrc hien theo chuong trinh cua timg cap
h9c, sir dung thai lugng ttr ch9n trong chuong trinh giao dtic pho thong hien hanh de
to chirc day h9c trong cac ca so giao dac.
2. Viec h9c tieng dan tOc thieu so dugc to chirc theo lop h9c quy dinh tai Dieu
le trtramg tieu h9c, Dieu le trixamg trung h9c ca sar, truang trung h9c pho thOng va
twang pho thong c6 nhieu cap h9c, Quy the to chirc va hoat,d8ng
trung tam gido
dijc thuang xuyen. Doi vai moi tieng dan t'Oc thieu sO, neu tat ca nguai h9c trong lop
co nguyen v9ng h9c thi to chirc lap h9c tieng dan t8c thieu so theo lap h9c do; truamg
hap trong 16p h9c chi co ix* so nguai co nguyen vong hoc thi to chirc lOp h9c tieng
dan tOc thieu so rieng va co the ghep chung vai lOp khac n'eu chua du si so. So lugng
nguai h9c toi thieu cua mot 16p la 10 (mu6i) nguai.
Dieu 6. Dan tao, bOi
giao vien
1. Gido vien day tieng dan fec thieu so dirge dao tap nganh, chuyen nganh six
pham ye tieng dan tOc thieu s8 tai cac co s6 gido dkic dai h9c. Co sa gido cltic dai hoc
dugc giao nhiem vu dao tao giao vien ,chuan bi day du cac dieu kien ma( nganh dao
tao gido vien day tieng dan tee thieu so dap irng you ca.‘u thtrc tien.
2. Cac co see dao tao, b6i dtrang dugc giao nhiem vubOi duang giao vien day
,
tieng dan t8c thieu so to chirc bien soan tai lieu bOi Mang tren co sot Chuang trinh
boi clang giao vien day tieng dan t8c thieu s8 do BO Gido dvc va Dao tao ban hanh.
duOng gido vien day hoc tieng dan tOc thieu so thixc hien theo
huOng dan cua Bo Gido chic va Dao tao.
Dieu 7. Ve the do chinh sach
1. D6i vai nguai day:
a) Ngued day dam bao se) gia day theo dinh mUc, trong do co se) tiet day tieng
dan tOc thieu so tir 04 tiet/tuan trar len doi vai giao vien; tir 02 tiet/tuan day tieng dan
tOc thieu so trar len dOi vOi hieu trtramg, pho hieu truang va tuong throng dirge huOng
plw cap trach nhiem cong viec bang 0,3 so vai mirc ltrcmg co ,sa ngoai ch'ed8 phki
cap khac theo quy dinh. KhOng ap clang the d'8 phti cap nay doi vai gido vien, hieu
truthig, ph6 hieu truang va tuong throng da dugc huong pliv cap trach nhiem theo
quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh se) 76/2019/ND-CP ngay 08 thang 10 nam 2019 ciia
Chinh phu ve chinh sach doi vOi can bO, cong chirc, vien chirc, nguai lao dOng va
nguai huOng luong trong ltrc ,lugng trang cong taco\rang co dial kien kinh to
xa 11.0i dac bit kh6 khan. Che d'e pho cap trach nhiem cong viec dugc chi tra ding
bao hiem
1(7,1trung hang thang va khong citing tinh &mg, huOng bao hiem
that nghi'ep va bao hiem y te;
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b) Tru6ng hgp ngu6i day tieng dan tOc thieu so c6 so tiet day vugt dinh
mire quy dinh, so tiet day vugt dinh mdc dugc thanh town theo quy dinh hien hanh
cua nha mr6c.
2. Doi vgi nguoi hgc: Ngu6i hgc la ngued dan tOc thieu s6 hgc tieng dan t6c
thieu so tai cac ca sa gido duc dugc nha nuac dam bap sach giao khoa, tai lieu tham
khao phut vu viec h9c tieng dan t6c thieu so.
3. D6i vai co sa giao duc dugc giao nhiem vu day h9c tieng dan tOc thieu s6,
thu trugng co s6 gido duc bo tri giao vien day hgc tieng dan tOc thieu se dam bao cliz
dinh mdc theo quy dinh.
4. UBND cap tinh c6 trach nhiem dam bao kinh phi thuc hien the d6 Chinh
sach day va hoc tieng nOi, chi" viet cua dan tOc thieu so quy dinh tai Thong tu nay
theo dung quy dinh hien hanh ve phan cap ngan sach nha nu6c.
Dieu 8. Ti churc thtrc hien
1.Thong tu nay c6 hieu luc thi hanh ke ti" ngayOfthang 0,f Warn 2021/0 thay
the Th6ng tu lien tich so 50/2011/TTLT-BGDDT-BNV-BTC ngay 03 thang 11 nam
2011 dm B6 Giao duc va Dao tao, B6 N6i vu va B6 Tai Chinh hugng dan thgc hien
cac Dieu 3, 4, 5, 6, 7, 8 va Dieu 9 Nghi dinh so 82/2010/ND-CP ngay 15 thang 7 nam
2010 cila Chinhphi]. quy dinh vi'ec day va h9c tieng nOi, chit viet
dan tOc thieu
so trong cac co so' giao duc pho thOng va trung tam giao due thuang xuyen.
2. Can cir quy dinh tai Nghi dinh s6 82/2910/ND-CP ngay 15 thang 7 Warn
2010 dm Chinh phu quy dinh ,viec day va hgc tieng noi, chit viet
dan t6c thieu
so trong cac co sa gido duc pho thong va trung tam gido duc thuong xuyen va Thong
tu nay, Chu tick UBND cap tinh, thanh pho true thuOc Trung ucmg va cac to chirc,
ca nhan c6 lien quan to chirc trier' khai thuc hien.
KT. BO TRVONG
THU' TRUtilsiG

Ngo Thi Minh
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Phụ lục
(Kèm theo Thông tư số 32 /2021/TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Bộ GDĐT)
Mẫu số 01
Mẫu số 02

Mẫu công văn đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số của
UBND cấp tỉnh
Thống kê đội ngũ giáo viên dạy học tiếng dân tộc thiểu số
Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
--------

Số:

/CV-… (2)

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

… (3), ngày

tháng … năm 20…

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Về việc: Đề nghị chấp thuận dạy tiếng dân tộc… (4)… tại tỉnh … (5)… theo Thông
tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP Quy định việc dạy và
học tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục
thường xuyên.
1. Các văn bản kèm theo:
1.1. Báo cáo tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số của người
dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục ở địa phương.
1.2. Báo cáo về các điều kiện đảm bảo dạy học tiếng dân tộc thiểu số (đội ngũ giáo
viên dạy tiếng dân tộc thiểu số; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; kế hoạch triển khai,
tổ chức dạy học), kèm theo mẫu thống kê đội ngũ giáo viên dạy học tiếng dân tộc
thiểu số.
1.3. Quyết định ban hành Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 2
Điều 2 của Thông tư.
2. Nội dung đề nghị:
.................................................................
.................................................................
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức trình.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức.
(3), (5) Địa danh.
(4) Tên dân tộc thiểu số.
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Mẫu số 02
THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY HỌC TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

TT

1
2
3
…

Tên
trường
dạy
tiếng
dân tộc
thiểu số

Trình độ đào tạo
Tổng Tổng
Cử
Cử nhân
Cử nhân có
số lớp số giáo nhân
sư phạm
chứng chỉ
dạy
viên
sư
có chứng
bồi dưỡng
tiếng
dạy
phạm
chỉ bồi
giáo viên
dân
tiếng
tiếng
dưỡng
dạy tiếng
tộc dân tộc dân tộc giáo viên dân tộc thiểu
thiểu
thiểu
thiểu
dạy tiếng số và chứng
số
số
số
dân tộc
chỉ nghiệp
thiểu số
vụ sư phạm

Tổng
số nữ
giáo
viên
dạy
tiếng
dân
tộc
thiểu
số

Tổng
số giáo
viên
kiêm
nhiệm
dạy
tiếng
dân tộc
thiểu số

Ghi chú

