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TÔN VINH VẺ ĐẸP, GIÁ TRỊ CỦA 

TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG

Dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ 

người Việt Nam ở nước ngoài là một 

vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc 

biệt quan tâm nhằm củng cố và phát 

triển ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân 

tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy 

tinh thần hướng về quê hương, đất 

nước; góp phần quảng bá tiếng Việt 

và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. 

Với vai trò là đầu tàu dẫn dắt hệ thống 

giáo dục tại Việt Nam, ĐHQGHN luôn 

tiên phong xây dựng các chương 

trình đào tạo, các dự án tầm vóc lớn 

của quốc gia và dân tộc, trong đó, 

ĐHQGHN đã giao Khoa Việt Nam học 

và tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học Xã 

hội và Nhân văn triển khai Kênh đào 

tạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở 

nước ngoài.

Đề án hướng đến nâng cao ý 

thức của cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài đối với tiếng 

Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của 

tiếng Việt trong cộng đồng; 

bên cạnh đó, động viên, khuyến 

khích, tôn vinh các cá nhân, tổ 

chức, hội đoàn đã có đóng góp 

tích cực trong việc gìn giữ, lan 

tỏa tiếng Việt trong cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài; 

duy trì sử dụng tiếng Việt trong 

sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày 

của gia đình người Việt Nam ở 

nước ngoài; lan tỏa tiếng Việt 

đến người nước ngoài.

Đây là đề án giàu tính nhân 

văn, có ý nghĩa chính trị - xã 

hội to lớn, tạo động lực nâng 

cao hiệu quả, chất lượng công 

tác dạy và học tiếng Việt trong 

cộng đồng; thúc đẩy chính 
quyền sở tại và các thiết chế 
giáo dục đưa tiếng Việt vào 
giảng dạy tại các cơ sở giáo 
dục ở các địa bàn có đông 
người Việt Nam; hỗ trợ các 
trường đại học, viện nghiên 
cứu đang có khoa hay bộ môn 
giảng dạy và nghiên cứu tiếng 
Việt phát triển mạnh hơn nữa 
việc nghiên cứu, giảng dạy 
và truyền bá tiếng Việt; thúc 
đẩy việc đưa tiếng Việt thành 
ngoại ngữ chính thức bên 
cạnh các ngoại ngữ khác ở các 
địa bàn đang có nhiều thuận 
lợi. Với hơn 5,3 triệu người 
Việt Nam ở nước ngoài, tiếng 
Việt là hồn cốt của người Việt, 
niềm tự hào dân tộc, góp phần 
tạo nên những giá trị trường 

tồn, nuôi dưỡng tinh thần, khí 

THÙY DƯƠNG

tiêu điểm

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC 
CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH VỪA KÝ 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 
3/8/2022 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NGÀY 
TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG 
ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC 
NGOÀI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030”. VIỆC 
TỔ CHỨC NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT 
8/9 CÓ Ý NGHĨA NÂNG CAO NHẬN 
THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT 
NAM Ở NƯỚC NGOÀI VỀ TIẾNG VIỆT, 
TÔN VINH VẺ ĐẸP, GIÁ TRỊ CỦA TIẾNG 
VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG. ĐÂY CŨNG 
LÀ NGÀY ĐHQGHN CHÍNH THỨC RA 
MẮT, CHỦ TRÌ VÀ ĐIỀU PHỐI CỔNG 
THÔNG TIN PHỤC VỤ KÊNH ĐÀO TẠO 
TRỰC TUYẾN TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI 
VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI.
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phách dân tộc, trở thành điểm 

tựa vững chắc giữ gìn văn hóa 

truyền thống.

Đề án được triển khai trong giai 

đoạn 2023 - 2030, đồng thời 

với Chiến lược Ngoại giao văn 

hóa đến năm 2030 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 2013/QĐ-TTg 

ngày 30/11/2021. Các hoạt động 

hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng 

Việt sẽ được triển khai trong cả 

năm và có thể tổ chức lồng ghép 

vào các dịp lễ hội, kỷ niệm các 

ngày lễ trọng đại của đất nước. 

Định kỳ tổ chức cuộc thi tìm kiếm 

và phong tặng danh hiệu “Đại sứ 

tiếng Việt ở nước ngoài”.

Trong khuôn khổ các hoạt động 

xây dựng Kênh đào tạo tiếng 

Việt cho người Việt Nam ở nước 

ngoài, Khoa Việt Nam học và 

tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, VTVLive 

và Kênh Truyền hình đối ngoại 

VTV4 phối hợp để chuẩn bị ghi 

hình, sản xuất các chương trình 

giảng dạy.

ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ TIẾNG VIỆT 

CHO NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI

Trong thời gian vừa qua, Trường 

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 

đã giao Khoa Việt Nam học và 

tiếng Việt là đầu mối triển khai 

các hoạt động đẩy mạnh công 

tác giảng dạy tiếng Việt và Văn 

hóa Việt Nam cho kiều bào, người 

nước ngoài và đạt được những 

kết quả đáng khích lệ. Trong đó, 

Nhà trường đã hợp tác với Ủy 

ban Nhà nước về người Việt Nam 

ở nước ngoài triển khai một số 

hoạt động như tham gia giảng 

dạy cho lớp tập huấn kiều bào về 

phương pháp dạy tiếng; tham gia 

vào đội ngũ tổ chức Đề án Ngày 

Tôn vinh tiếng Việt; xây dựng Bộ giáo 

trình gồm 11 hợp phần (giai đoạn 1 và 

2) và tiếp tục thực hiện các hợp phần 

còn lại hoàn tất vào tháng 12/2022 

(giai đoạn 3).  Các sản phẩm đang 

được chuyển giao, số hoá đưa vào sử 

dụng trong năm 2022 khi ĐHQGHN và 

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân 

văn hoàn thiện xong nền tảng trực 

tuyến, với sự phối hợp của Ủy ban Nhà 

nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Đặc biệt, Nhà trường đã hoàn thành 

hợp phần bộ 30 đề thi hoàn toàn mới 

cùng bộ hướng dẫn cho giáo viên, phụ 

huynh dành riêng cho kiều bào.

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, GS.TS Hoàng Anh 

Tuấn, cho biết: Nhà trường sẽ đảm 

bảo chất lượng tốt nhất về mặt chuyên 

môn, nguồn học liệu sẽ được số hoá 

hợp lí để triển khai cho kiều bào trên 

toàn thế giới có thể sử dụng được qua 

nền tảng trực tuyến. Nhà trường hy 

vọng với sự đầu tư quyết liệt, sự quan 

tâm sâu sát của lãnh đạo ĐHQGHN, 

đặc biệt là của Giám đốc ĐHQGHN Lê 

Quân và sự cộng hưởng về mặt chính 

sách của Nhà nước, chương trình sẽ 

đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong 

thời gian tới. ĐHQGHN sẽ đẩy mạnh 

thông tin, quảng bá trong và ngoài 

nước hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng 

Việt và chính thức ra mắt, chủ trì và 

điều phối Cổng thông tin phục vụ 

Kênh đào tạo trực tuyến tiếng Việt cho 

người Việt Nam ở nước ngoài vào ngày 

8/9/2022.

Về cơ bản, ĐHQGHN đã và đang chủ 

động triển khai thành công nhiệm vụ 

cấp Nhà nước về việc tăng cường dạy 

tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho 

người Việt Nam ở nước ngoài, bước 

đầu đạt được các mục tiêu quan trọng: 

Xây dựng và duy trì chương trình dạy 

tiếng Việt trên mạng trực tuyến (theo 
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khung năng lực 6 bậc) căn bản, hiệu quả, phù hợp, dễ 

tiếp cận cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp 

các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài (nhất là thế hệ 

trẻ) có đủ vốn tiếng Việt để sử dụng trong giao tiếp, học 

tập, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp 

ý thức hướng về cội nguồn. Kênh giảng dạy tiếng Việt 

cho người Việt Nam ở nước ngoài do ĐHQGHN chủ trì 

đảm bảo tính thiết thực qua nền tảng dạy học tiên tiến, 

hiện đại, phù hợp với việc phát triển năng lực tiếng Việt 

của người học trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0.

Kiều bào tham gia các khoá học tiếng Việt trực tuyến 

do ĐHQGHN quản lí sẽ được cung cấp phương pháp học 

tập, nguồn ngữ liệu và các tiện ích thực hành tiếng Việt 

phù hợp với từng trình độ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. 

Về lộ trình, năm 2022 sẽ đẩy mạnh giảng dạy tiếng Việt 

bậc 1, bậc 2 dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người 

mới bắt đầu học tiếng Việt. Từ năm 2023 trở đi, người 

học là kiều bào khắp năm châu có thể tiếp cận bài học 

và luyện tập tiếng Việt ở trình độ cao hơn, cùng với hệ 

sinh thái các tài liệu tham khảo có giá trị để thúc đẩy 

tinh thần tự học, tự đào tạo của người Việt Nam ở nước 

ngoài, nhất là thế hệ trẻ.
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Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp tiếp theo nhằm cụ thể hóa đề án "Ngày Tôn vinh 
tiếng Việt trong cộng đồng người Việt trong cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030". 
Theo đó, các cuộc thi tìm kiếm và phong tặng danh 
hiệu “Đại sứ tiếng Việt ở nước ngoài” sẽ được tổ chức 
định kỳ thông qua các hoạt động vì cộng đồng, được 
cộng đồng thừa nhận, có sức ảnh hưởng như: hệ thống 
giáo trình dạy tiếng Việt có uy tín, được nhiều kiều bào 
tin dùng; sáng kiến xây dựng tủ sách/hệ thống tư liệu 
học tiếng Việt cho thiếu nhi người Việt Nam ở nước 
ngoài; có dự án - mô hình lớp học tiếng Việt hỗ trợ 
miễn phí cho thanh thiếu niên kiều bào; các cuộc thi 
liên quan đến tiếng Việt (sáng tác thơ, bài hát, hùng 
biện, kể chuyện...). Đại sứ tiếng Việt ở nước ngoài có 
nhiệm vụ lên kế hoạch bài bản, hệ thống thực hiện 
quảng bá tiếng Việt thông qua các hoạt động công 
chúng, truyền thông, báo chí, nghệ thuật... hướng đến 
cộng đồng.

Đồng thời, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật 
“Tiếng Việt thân thương” tại Việt Nam hoặc ở nước 
ngoài, có sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam 
ở nước ngoài, biểu diễn nghệ thuật ở trong nước và 
tại các nước có đông cộng đồng người Việt Nam; kết 
hợp cùng các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài thực 
hiện những sản phẩm nghệ thuật quảng bá tiếng Việt 
trong cộng đồng.

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối 
hợp với chính quyền và các đại sứ quán ở nước sở 
tại tổ chức các hoạt động quảng bá ngôn ngữ các 
nước, lồng ghép Chương trình Ngày Tôn vinh tiếng 
Việt với các hoạt động đối ngoại tại địa bàn; tổ chức 
các buổi tọa đàm tìm kiếm các mô hình dạy và học 
tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài (đặc biệt là các mô hình giảng dạy, giao lưu 
trực tuyến với sự tham gia của các giáo viên, sinh 
viên, thanh niên và thân nhân kiều bào trong nước 
cũng như các hoạt động ngoại khóa tiếng Việt, trại 
hè cho con em kiều bào).

Tổ chức chương trình tri ân các cá nhân đóng góp tích 
cực lan tỏa tiếng Việt nhằm ghi nhận những đóng góp 
của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, giáo viên, thanh 
niên và thân nhân kiều bào trong nước có sáng kiến, 
đóng góp cho hoạt động phát triển, duy trì tiếng Việt 
trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

tiêu điểm


