
1. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch 

chuyên viên và tương đương trở lên hoặc viên 
chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương 
đương trở lên trong các cơ quan của Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 
xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có chứng chỉ 
tiếng Anh quốc tế.

2. Điều kiện áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành 

chương trình bồi dưỡng và được cơ sở bồi dưỡng 
có thẩm quyền cấp một trong các chứng chỉ sau: 
IELTS, Cambridge Exam, Toefl, Toeic.

3. Mức hỗ trợ

TT Số điểm đạt được Mức hỗ trợ 
(1000 đồng)

1

Đạt 5.0 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ B2 (IELTS 5.0) 

theo tiêu chuẩn CEFR hoặc 
đạt điểm chứng chỉ tiếng Anh 
quốc tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

8.000

2

Đạt 5.5 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ B2 theo tiêu 

chuẩn CEFR hoặc đạt điểm 
chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

10.000

3

Đạt 6.0 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ B2 theo tiêu 

chuẩn CEFR hoặc đạt điểm 
chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

15.000

TT Số điểm đạt được Mức hỗ trợ 
(1000 đồng)

4

Đạt 6.5 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ C1 theo tiêu chuẩn 

CEFR hoặc hoặc đạt điểm 
chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

20.000

5

Đạt 7.0 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ C1 theo tiêu chuẩn 

CEFR hoặc hoặc đạt điểm 
chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

25.000

6

Đạt 7.5 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ C2 theo tiêu chuẩn 

CEFR hoặc hoặc đạt điểm 
chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

30.000

7

Đạt 8.0-9.0 điểm IELTS hoặc 
chứng chỉ C2 theo tiêu chuẩn 

CEFR hoặc hoặc đạt điểm 
chứng chỉ tiếng Anh quốc 
tế tương đương (TOEIC, 

TOEFL, Cambridge Exam)

40.000

Chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ 
ngoại ngữ là một trong ba chính sách hỗ trợ 
được quy định tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-
HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh và là 
chính sách hỗ trợ mới, lần đầu tiên được quy 
định trong Nghị quyết của HĐND tỉnh.

SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG

In 6.460 tờ, Giấy phép xuất bản số 49/GP-STTTT 
do Sở Thông  tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 
cấp ngày 04/5/2022. In xong và nộp lưu chiểu tháng 
6/2022.

BẠN CẦN BIẾT

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND  

ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND  
tỉnh Tuyên Quang)



Vậy, tại sao tỉnh lại quy định có chính sách 
hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với cán 
bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ tiếng Anh 
quốc tế?

Thứ nhất, về căn cứ pháp lý
1. Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 01/8/2018 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (tại 
Khoản 2.3, Phần B, Kế hoạch số 208-KH/TU quy 
định mục tiêu đến năm 2030: “...Cơ bản xây dựng 
được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh 
ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể là: ....Có từ 15% cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, phấn 
đấu có khoảng 25% đủ khả năng làm việc trong 
môi trường quốc tế; cán bộ cấp huyện có từ 20% 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy viên Ban Thường 
vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi...”).

2. Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 
19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại 
ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 
2019-2030” (tại Khoản 2, mục I, Quyết định số 
1659/QĐ-TTg quy định mục tiêu cụ thể: “…a) 
Đến năm 2025:..Phấn đấu đến hết năm 2025: 
…25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở 
địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh 
đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở 
lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở 
lên theo quy định; 60% viên chức và 50% viên 
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ 
ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 20% cán 
bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa 
bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ 
đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định. 
b) Đến năm 2030:… Đảm bảo đến hết năm 2030: 
…35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở 
địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh 
đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên 
dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên 
theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 70% 
viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo 
quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 30% cán 
bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh 
đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa 
bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ 
đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định 
và ngoại ngữ chuyên ngành).

3. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 
Nam; tại mục III, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), quy 
định: Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được 
phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR 
và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, 
kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học 
và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. Khung năng 
lực ngoại ngữ Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ 
cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 
đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến 
C2 trong CEFR). 

Thứ hai, về căn cứ thực tiễn
Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao trình 

độ tiếng Anh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Tuyên Quang do tiếng Anh là ngoại 
ngữ được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay; tại 
nhiều nước tiếng Anh từ lâu đã trở thành ngôn 
ngữ trong kinh doanh thương mại, du lịch mặc 
định và phù hợp thực trạng ngoại ngữ của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang 
hiện nay (đa số có chứng chỉ tiếng Anh). Hiện nay 
có nhiều Trường Đại học nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài hoạt động về tổ chức thi cấp chứng 
chỉ (chứng nhận) trình độ tiếng Anh quốc tế tại 
Việt Nam, các Trường Đại học của Việt Nam được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và công nhận 
tổ chức học và thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, 
gồm có: Chứng chỉ theo tiêu chuẩn CEFR (Khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam được chia làm 3 cấp 
(Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 
1 đến Bậc 6, tương thích với các bậc từ A1 đến C2 
trong CEFR); chứng chỉ IELTS, Cambridge Exam, 
Toefl, Toeic.

Do đó, việc quy định bổ sung chính sách 
hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức bồi 
dưỡng và có chứng chỉ trình độ tiếng Anh quốc 
tế (tương đương trình độ bậc 4 trở lên theo 
khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành 
kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo tiêu 
chuẩn CEFR, chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ 
tiếng Anh quốc tế tương đương theo Bảng quy 
đổi các chứng chỉ tiếng Anh hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Tuyên Quang, nhằm nâng cao năng lực, trình độ, 
kỹ năng giao tiếp, đủ điều kiện năng lực làm việc 
trong môi trường quốc tế; kịp thời đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ của hội nhập kinh tế, quốc tế trong 
giai đoạn hiện nay./.


