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Báo cáo trình bày một số tư tưởng chính của những nỗ lực của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng việc giảng 

day ngoại ngữ tại Việt Nam cho đến mốc thời gian 2020, với mục tiêu đến năm 2020 đa số thanh niên Việt 

Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, 

học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của 

người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Báo cáo đã trình bày bối cảnh, 

những khó khăn rủi ro có thể có trong việc thực hiện mục đích trên. 
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This presentation presents the scope of an ambitious project to advance the cause of ELT in Vietnam. A lot of 

inputs human, financial and time, and otherwise have gone into this enterprise. I hope that my paper will 

provide an overview of the ELT business in Vietnam, and what future directions we need to be moving into to 

better serve the country and the people. As the title suggests, Vietnam must have a clear vision and idea of 

what this undertaking is going to be like in the years ahead.  

This effort is coded “ENGLISH 2020”. It aims to: “Innovate the entire enterprise of English Language 

Teaching and Learning (ELTL) in the educational system with a view to enable a majority of young 

Vietnamese to develop an adequate competence to independently and confidently use and communicate in 

English in a globalizing, multilingual and multicultural world”. 

 

 


	NGUYỄN HÒA. 2010. Where Should We Go From Here? US – Vietnam Education Conference: Building Partnerships: Challenges and Opportunities (Hanoi).

