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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 16/2016/TT-BGDĐT 
 

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

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy  
và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác 

 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ 
sở giáo dục khác; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội 

dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ 
sở giáo dục khác. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/ 

QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy 
và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác bao gồm: 
chế độ khuyến khích đối với học sinh tiểu học và học sinh trung học học bằng 
tiếng nước ngoài; thời hạn có hiệu lực của Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức 
thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài (sau đây gọi là Đề án); 
việc gia hạn, đình chỉ và thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án đối với các cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học.  

Điều 2. Chế độ khuyến khích đối với người học bằng tiếng nước ngoài 
1. Đối với học sinh tiểu học: Học sinh làm bài kiểm tra, bài thi bằng tiếng nước 

ngoài và đạt kết quả tốt được nhà trường khen thưởng theo quy định của Thông tư 
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số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, và/hoặc có thể làm dữ liệu 
cho việc xét tuyển lên trung học cơ sở.  

2. Đối với học sinh trung học: Học sinh làm thêm bài kiểm tra, bài thi cuối 
năm học, cuối cấp học bằng tiếng nước ngoài và đạt kết quả tốt được xét là thành 
tích cá nhân trong học tập, rèn luyện; được xét khuyến khích cộng điểm vào bài thi 
của môn ngoại ngữ tương ứng. Mức điểm thưởng do Sở giáo dục và Đào tạo quy 
định theo nguyên tắc điểm tối đa môn ngoại ngữ là 10 và điểm thưởng tối đa 
không quá 2 điểm. Ngoài ra, học sinh làm bài thi cuối cấp bằng tiếng nước ngoài 
đạt kết quả xuất sắc được xét cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào 
trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên do Sở Giáo dục và 
Đào tạo quy định; được xét cộng điểm khuyến khích trong kỳ tuyển sinh đại học, 
cao đẳng theo quy định của từng trường.  

Điều 3. Thời hạn có hiệu lực của Quyết định phê duyệt Đề án 
Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng 

tiếng nước ngoài (sau đây gọi là Đề án) có hiệu lực trong 05 (năm) năm kể từ ngày 
ký; và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 (năm) năm.  

Điều 4. Gia hạn hiệu lực thực hiện Đề án 
1. Điều kiện gia hạn: 
Cơ sở giáo dục được xem xét gia hạn hiệu lực thực hiện Đề án tổ chức thực hiện 

chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 
a) Thực hiện đúng các nội dung trong Quyết định phê duyệt Đề án đã được cấp; 
b) Không có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam; 
c) Tiếp tục đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 của Quyết 

định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo 
dục khác; 

d) Thực hiện đúng chế độ khuyến khích đối với người học bằng tiếng nước 
ngoài quy định tại Điều 2 của Thông tư này.  

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn: 
a) Văn bản đề nghị gia hạn do Thủ trưởng cơ sở giáo dục ký; 
b) Báo cáo tổng kết hoạt động dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong thời 

gian Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực, bao gồm các nội dung chính: 
- Cơ sở pháp lý; 
- Thông tin khái quát về chương trình: tên chương trình, thời gian triển khai, 

thời gian đã được gia hạn (nếu có); 
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- Số lượng lớp học, giáo viên và học sinh tham gia, kết quả dạy và học; 
- Thuận lợi và vướng mắc trong quá trình triển khai;  
- Kiến nghị. 
c) Đề xuất các nội dung cần điều chỉnh (nếu có) trong Quyết định phê duyệt 

Đề án và giải trình. 
3. Thẩm quyền, quy trình, thủ tục, gia hạn: 
a) 06 (sáu) tháng trước khi Quyết định phê duyệt Đề án hết hiệu lực, Hồ sơ đề 

nghị gia hạn cần nộp cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Quyết 
định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo 
dục khác; 

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ 
không đáp ứng được những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư 
này, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho cơ sở giáo dục để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ;  

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt và ban hành Quyết định gia hạn 
thực hiện Đề án. Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động tiếp, 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó 
nêu rõ lý do. 

Điều 5. Đình chỉ hoạt động và thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án 
1. Hoạt động dạy và học bằng tiếng nước ngoài bị đình chỉ trong những trường 

hợp sau: 
a) Quyết định phê duyệt Đề án hết hiệu lực; 
b) Cơ sở giáo dục không đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7 

và 8 của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường 
và cơ sở giáo dục khác; 

c) Cơ sở giáo dục không thực hiện đúng chế độ khuyến khích đối với người 
học bằng tiếng nước ngoài quy định tại Điều 2 của Thông tư này. 

2. Thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án trong những trường hợp sau: 
a) Cơ sở giáo dục có hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc bị các cơ quan thực 

thi pháp luật xử lý vi phạm đến mức thu hồi Quyết định trong quá trình thực 
hiện Đề án;  

b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở giáo dục không khắc phục 
được sai sót dẫn đến đình chỉ hoạt động. 
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3. Cơ quan có quyền đình chỉ và thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án là cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án theo quy định tại Điều 10 của Quyết định 
số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2016.  
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các 
cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Vinh Hiển 
 

 

 

 


