
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐỀ TÀI 

TT Thời gian  Nội dung, công việc chính  Những diễn biến chính của công việc đã triển khai Kết quả đã đạt được 

1 7/11/2017 – 

27/12/2017 

Nội dung 1: 

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu       

chí, bộ công cụ đánh giá thực       

trạng năng lực tiếng Anh, tiếng      

Trung Quốc và nhu cầu sử      

dụng ngoại ngữ của cán bộ,      

viên chức các ngành Hải quan,      

Ngoại vụ, Du lịch và Biên      

phòng vùng Tây Bắc 

 

Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá nhu cầu sử            

dụng ngoại ngữ và năng lực ngoại ngữ. 

Nghiên cứu thực tiễn mức độ khả thi của các tiêu chí            

đã xây dựng 

Điều chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá nhu cầu sử dụng ngoại            

ngữ và năng lực ngoại ngữ. 

Xây dựng bộ công cụ khảo sát cho các ngành 

Tọa đàm 1 và Tọa đàm 2 lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh               

giá nhu cầu, năng lực ngoại ngữvà bộ công cụ khảo sát 

 

 

01 bộ công cụ đánh giá      

thực trạng năng lực và     

nhu cầu sử dụng ngoại     

ngữ của cán bộ, công     

chức, viên chức các    

ngành Hải quan, Ngoại    

vụ, Du lịch và Biên     

phòng vùng Tây Bắc. 

 

2 27/11/2017 – 

28/02/2018 

Nội dung 2: 

Nghiên cứu thực tiễn về năng       

lực sử dụng ngoại ngữ của cán       

bộ viên chức các ngành các      

ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du      

lịch và Biên phòng vùng Tây      

Bắc trong việc thực thi công      

vụ, dịch vụ 

 

Lập kế hoạch khảo sát 

Liên hệ các ngành và địa phương để lên danh sách cụ            

thể các địa điểm khả thi để tiến hành khảo sát 

Xây dựng phương án khảo sát và phương tiện cần cho           

khảo sát 

Khảo sát tại các địa bàn đã lên kế hoạch 

Tọa đàm 3 đánh giá kết quả khảo sát 

 

02 báo cáo đánh giá thực      

trạng năng lực và nhu     

cầu sử dụng ngoại ngữ     

của các đối tượng nêu     

trên (01 cho tiếng Anh và      

01 cho tiếng Trung    

Quốc). 



Phân tích dữ liệu khảo sát 

3 27/11/2017 – 

15/04/2018 

Nội dung 3: 

Nghiên cứu xây dựng mô hình       

nâng cao năng lực ngoại ngữ      

để thực thi công vụ tại các tỉnh        

vùng Tây Bắc trong xu thế hội       

nhập quốc tế 

 

Tổng quan các công trình đi trước 

Đề xuất mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán            

bộ viên chức 

Nghiên cứu thực tiễn về mức độ khả thi của mô hình 

Hội thảo 1 lấy ý kiến chuyên gia về mô hình xây dựng 

Điều chỉnh mô hình 

 

01 báo cáo về cơ sở lý       

luận để thiết kế chương     

trình, biên soạn tài liệu     

giảng dạy và phương    

thức học tập trực tiếp và      

trực tuyến. 

01 bài báo khoa học 

 

4 08/02/2018 – 

18/08/2018 

Nội dung 4: 

Nghiên cứu phát triển chương      

trình, xây dựng tài liệu giảng      

dạy và các điều kiện thực thi       

để bồi dưỡng nâng cao năng      

lực tiếng Anh cho cán bộ viên       

chức các ngành Hải quan,     

Ngoại vụ, Du lịch và Biên      

phòng vùng Tây Bắc trong     

việc thực thi công vụ, dịch vụ 

 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Anh cho cán bộ           

viên chức ngành Hải quan 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Anh cho cán bộ           

viên chức ngành Ngoại vụ 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Anh cho cán bộ           

viên chức ngành Du lịch 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Anh cho cán bộ           

chiến sỹ Bộ đội Biên phòng 

Hội thảo 2 lấy ý kiến về các chương trình, tài liệu tiếng             

Anh đã xây dựng 

 

Chương trình, tài liệu    

tiếng Anh được xây dựng     

cho cán bộ các ngành     

dưới dạng tài liệu sử     

dụng trực tiếp và tài liệu      

sử dụng trực tuyến 



Điều chỉnh nội dung chương trình, tài liệu đã xây dựng 

 

5 08/02/2018 – 

18/08/2018 

Nội dung 5: 

Nghiên cứu phát triển chương      

trình, xây dựng tài liệu giảng      

dạy và các điều kiện thực thi       

để bồi dưỡng nâng cao năng      

lực tiếng Trung Quốc cho cán      

bộ viên chức các ngành Hải      

quan, Ngoại vụ, Du lịch và      

Biên phòng vùng Tây Bắc     

trong việc thực thi công vụ,      

dịch vụ 

 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Trung Quốc cho          

cán bộ viên chức ngành Hải quan 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Trung Quốc cho          

cán bộ viên chức ngành Ngoại vụ 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Trung Quốc cho          

cán bộ viên chức ngành Du lịch 

Xây dựng chương trình, tài liệu tiếng Trung Quốc cho          

cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng 

Hội thảo 3 lấy ý kiến về các chương trình, tài liệu tiếng             

Trung Quốc đã xây dựng 

Điều chỉnh nội dung chương trình, tài liệu đã xây dựng 

 

Chương trình, tài liệu    

tiếng Trung Quốc được    

xây dựng cho cán bộ các      

ngành dưới dạng tài liệu     

sử dụng trực tiếp và tài      

liệu sử dụng trực tuyến 

6 25/05/2018- 

25/06/2018 

Nội dung 6: 

Nghiên cứu thực tiễn và đánh       

giá khả năng đáp ứng của địa       

phương và các ngành trong     

triển khai mô hình và chương      

trình đã được xây dựng 

 

Xây dựng khung phân tích để đánh giá khả năng đáp           

ứng của địa phương và các ngành trong việc triển khai           

mô hình và chương trình đã được xây dựng 

Nghiên cứu thực tiễn khả năng đáp ứng của địa phương           

và ngành qua khảo sát 

 

01 khung phân tích để     

đánh giá khả năng đáp     

ứng của địa phương 

Bộ công cụ khảo sát khả      

năng đáp ứng của địa     

phương 



Tọa đàm 4 và 5 về các giải pháp thực thi để triển khai              

thực nghiệm mô hình và các chương trình, tài liệu          

được xây dựng tại ND4 và ND5 

Hệ thống các giải pháp để thực thi hiệu quả mô hình và             

chương trình tại địa phương 

 23/07/2018 – 

19/10/2018 

Nội dung 7:  

Thực nghiệm mô hình nâng     

cao năng lực tiếng Anh và      

tiếng Trung Quốc cho cán bộ      

viên chức ngành Hải quan,     

Ngoại vụ, Du lịch, và Biên      

phòng vùng Tây Bắc trong     

việc thực thi công vụ tại 2 tỉnh        

Lào Cai và Lạng Sơn 

 

Thực nghiệm chương trình và tài liệu biên soạn cho          

cán bộ viên chức ngành Hải quan, quan sát và phân           

tích dữ liệu thực nghiệm 

Thực nghiệm chương trình và tài liệu biên soạn cho          

cán bộ viên chức ngành Ngoại vụ, quan sát và phân           

tích dữ liệu thực nghiệm 

Thực nghiệm chương trình và tài liệu biên soạn cho          

cán bộ viên chức ngành Du lịch, quan sát và phân tích            

dữ liệu thực nghiệm 

Thực nghiệm chương trình và tài liệu biên soạn cho          

cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, quan sát và phân            

tích dữ liệu thực nghiệm 

Tọa đàm 6 và 7 tổ chức đánh giá quá trình thực nghiệm 

 

01 lớp tiếng Anh thí     

điểm/tỉnh cho các đối    

tượng nêu trên tại các     

tỉnh Lào Cai và Lạng     

Sơn. 

01 lớp tiếng Trung Quốc     

thí điểm/tỉnh cho các đối     

tượng nêu trên tại các     

tỉnh Lào Cai và Lạng     

Sơn. 

200 cán bộ được đào tạo      

tại 04 lớp triển khai thí      

điểm mô hình được xây     

dựng  

01 bài báo 



01 thạc sỹ 

 19/10/2018 – 

24/12/2018 

Nội dung 8: 

Nghiên cứu đề xuất các giải      

pháp và quy trình để nhân rộng       

mô hình nâng cao năng lực      

tiếng Anh và tiếng Trung     

Quốc cho cán bộ các ngành      

Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch,      

Biên phòng ra toàn bộ các tỉnh       

thuộc vùng Tây Bắc 

 

Đánh giá hiệu quả của Mô hình nâng cao năng lực           

tiếng Anh cho cán bộ viên chức các ngành Hải quan,           

Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng và kết quả thực           

nghiệm Mô hình tại Lào Cai và Lạng Sơn 

Đánh giá hiệu quả của Mô hình nâng cao năng lực           

tiếng Trung Quốc cho cán bộ viên chức các ngành Hải           

quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng và kết quả thực            

nghiệm Mô hình tại Lào Cai và Lạng Sơn 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và quy trình để nhân            

rộng mô hình và giải pháp về chế độ chính sách cho            

cán bộ để áp dụng khả thi mô hình 

Hội thảo 4 tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài 

Mô hình và chương trình, tài liệu được hoàn thiện 

 

 

01 chương trình bồi    

dưỡng năng lực tiếng    

Anh và quy trình triển     

khai đại trà ở vùng Tây      

Bắc. 

 

01 chương trình bồi    

dưỡng năng lực tiếng    

Trung Quốc và quy trình     

triển khai đại trà ở vùng      

Tây Bắc. 

 

 24/12/2018 – 

30/12/2018 

Đánh giá, nghiệm thu cấp cơ 

sở 

Tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở 01 báo cáo tổng hợp 

01 báo cáo tóm tắt 

01 báo cáo kiến nghị 

 

 


