UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 766 /SGDĐT-GDMNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2022

V/v báo cáo thông tin để xây dựng Đề án
Phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo
(3-4 tuổi), nâng cao chất lượng PCGDMN
TNT, Đề án Hỗ trợ phát triển GDMN
vùng khó giai đoạn 2023-2030

Kính gửi:

- Các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao động
Thương binh và Xã hội;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1048/BGDĐT-GDMN ngày 23/3/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc báo cáo thông tin về GDMN để xây dựng Đề án Phổ cập
GDMN cho trẻ em mẫu giáo (3-4 tuổi), nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, Đề án
Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó giai đoạn 2023-2030, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) Gia Lai phối hợp các Sở, Ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Kính đề nghị Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
tỉnh Gia Lai tham gia thực hiện phiếu khảo sát theo hình thức Online (google form),
đường link: https://forms.gle/K5vTkzWKMJwziCb39. Mỗi đơn vị thực hiện 01
phiếu. Thời gian hoàn thiện ngày 12/4/2022.
2. Đối với Sở GDĐT: Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học
(GDMNTH), Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính cử cán bộ tham
gia thực hiện phiếu khảo sát theo hình thức Online (google form), đường link:
https://forms.gle/BvosuAPfnVqkfBoB7. Mỗi Phòng thực hiện 01 phiếu. Thời gian
hoàn thiện ngày 12/4/2022.
3. Đề nghị UBND huyện Chư Prông, Đak Đoa và thành phố Pleiku lựa chọn
Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, bản (là những người trực tiếp tham gia công tác
phổ cập), tham gia thực hiện phiếu khảo sát theo hình thức Online (google form),
đường link: https://forms.gle/CB4v8bJ8rKsPTPp98. Mỗi đơn vị thực hiện 09 phiếu,
bao gồm vùng thuận lợi, khó khăn và đặc biệt khó khăn. Thời gian hoàn thiện ngày
12/4/2022. Trong trường hợp Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, bản không thể thực
hiện phiếu khảo sát Online, đề nghị UBND huyện chuyển bản word cho đối tượng
thực hiện khảo sát và tập hợp, gởi về Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào
tạo, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Phiếu 5 đính kèm).
4. Đối với phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội
dung sau:
4.1. Tiến hành rà soát thực trạng dân số trẻ em, quy mô, cơ sở vật chất, đội
ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN tính đến thời điểm
tháng 01/2022; trên cơ sở đó dự kiến quy mô trường lớp, nhu cầu cơ sở vật chất, đội
ngũ mầm non tính đến giai đoạn 2023-2030; dự kiến xã, phường, thị trấn đạt chuẩn

phổ cập giáo dục mẫu giáo và trẻ em được tăng cường tiếng Việt giai đoạn 20212030 (02 đề cương báo cáo; 01 bộ biểu thống kê gồm 11 biểu mẫu đính kèm). Báo
cáo và biểu thống kê gởi về Sở GDĐT qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
chậm nhất ngày 04/4/2022 (đồng thời gửi kèm file mềm về Sở GDĐT qua Phòng
GDMNTH, email: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn).
4.2. Triển khai thực hiện phiếu khảo sát theo hình thức Online (google form)
đối với cán bộ quản lý cấp phòng, cấp trường và giáo viên mầm non, cha mẹ trẻ, thời
gian hoàn thiện ngày 12/4/2022, cụ thể như sau:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ phụ trách giáo dục mầm
non, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính thực hiện, mỗi đơn vị 03 phiếu theo đường
link: https://forms.gle/dG8McYh3FviTUsBC9.
- Phòng GDĐT thị xã An Khê, huyện Chư Sê, Krông Pa cử cán bộ quản lý và giáo
viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, thực hiện theo
đường link: https://forms.gle/GPptk4SfExji88Hp9. Mỗi đơn vị thực hiện 04 phiếu, bao
gồm vùng thuận lợi, khó khăn và đặc biệt khó khăn.
- Phòng GDĐT thị xã Ayun Pa, huyện Kbang, Đak Đoa thực hiện khảo sát cha
mẹ trẻ theo đường link: https://forms.gle/taqeP5SpCw59UVTK8. Mỗi đơn vị thực hiện
09 phiếu, bao gồm vùng thuận lợi, khó khăn và đặc biệt khó khăn. Trong trường hợp
cha mẹ trẻ không thể thực hiện phiếu khảo sát Online, đề nghị phòng GDĐT chuyển
bản word cho đối tượng thực hiện khảo sát và tập hợp, gởi về Vụ Giáo dục Mầm non,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Phiếu 6 đính kèm).
Nhận được công văn này, kính mong quý Sở; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh
Đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia thực hiện khảo sát theo yêu cầu
về nội dung và thời gian nêu trên.
Đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ
và đảm bảo nội dung, đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, liên hệ Phòng GDMNTH, Sở GDĐT (SĐT: 0269.3826.876)./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Giám đốc, các phó Giám đốc (để b/c);
- Phòng TCCB, KHTC Sở (để t/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

