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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2022

V/v báo cáo việc tổ chức dạy học trực
tiếp của cấp học mầm non và thực hiện
chính sách đối với NLĐ trong các cơ sở
GDMN-GDTH ngoài công lập bị ảnh
hưởng bởi đại dịch Covid-19

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 1214/BGDĐT-GDMN ngày 01/4/2022 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo việc tổ chức dạy học trực tiếp của cấp học
mầm non và thực hiện chính sách đối với người lao động (NLĐ) trong các cơ sở
GDMN-GDTH ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình tổ chức dạy học trực tiếp của cấp học
mầm non; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với NLĐ trong các cơ sở GDMN
và GDTH ngoài công lập (theo biểu mẫu gửi kèm).
2. Kết quả thực hiện việc chi trả chính sách đối với NLĐ trong các cơ sở
GDMN và GDTH ngoài công lập theo quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ
về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Covid-191, trong đó báo cáo cụ thể việc triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh,
huyện cho NLĐ đối với các đối tượng chưa tham gia Bảo hiểm xã hội2 (nêu rõ số
văn bản, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện việc chi trả).
Nhận được công văn này, đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành
phố khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo gửi về Sở GDĐT ngày 06/4/2022
(đồng thời gửi kèm file mềm về Sở GDĐT qua Phòng GDMNTH, email:
phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc, liên hệ Phòng GDMNTH, Sở GDĐT (SĐT: 0269.3826.876)./.
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NQ số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, NQ số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ
và người SD NLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NQ số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
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Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

