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BÁO CÁO
V/v 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
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 GDMNGDTH ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) báo cáo một số nội dung sau:
1. 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
1.1. Tổ chức dạy học trực tiếp của cấp học mầm non
a) Phát triển mạng lưới trường, lớp
Tính đến đầu năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 268 trường mầm non, mẫu giáo
và 241 cơ sở độc lập tư thục; 3076 nhóm, lớp (348 nhóm trẻ, 2726 lớp mẫu giáo);
84.687 trẻ (4.700 trẻ nhà trẻ, 79.987 trẻ mẫu giáo).
Trong đó:
- Công lập: 224 trường, 2172 nhóm, lớp; 65345 trẻ.
- Ngoài công lập: 44 trường mầm non, mẫu giáo và 241 cơ sở độc lập tư thục,
902 nhóm, lớp; 19342 trẻ.
b) Tổ chức dạy học trực tiếp của cấp học mầm non
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trên địa bàn
toàn tỉnh, nên việ trẻ đến trường học trực tiếp trong năm học 2021-2022 gặp nhiều
khó khăn.
Thực hiện quy định tại Công văn số 1268/BGDĐT-GDMN ngày 14/4/2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT đã xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ
sở GDMN tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu Chương trình GDMN
trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-191, điều chỉnh kế hoạch giáo dục2, thực hiện
nghiêm công tác bảo đảm an toàn và phòng chống bạo hành, bạo lực học đường3 khi
tổ chức dạy học trực tiếp. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt thông tin để có biện
pháp phòng chống dịch hiệu quả. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa
chống dịch vừa tổ chức các hoạt động dạy học trong các cơ sở GDMN.
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Công văn số 637/SGDĐT-GDMN ngày 16/4/2020.
Công văn số 221/SGDĐT-GDMN ngày 02/02/2021, Công văn số 315/SGDĐT-GDMN ngày 23/02/2021.
Công văn số 414/SGDĐT-GDMN ngày 05/3/2021; Công văn số 548/SGDĐT-GDMN ngày 31/3/2020.
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Việc tổ chức dạy học trực tiếp của cập học mầm non trên toàn tỉnh tính đến
ngày 07/4/2022: 217/267 trường (đạt tỉ lệ: 81,3%); 2196/3.046 nhóm, lớp (đạt tỉ lệ:
72,1%); 44.755/84.499 trẻ (đạt tỉ lệ: 53%, tỉ lệ trẻ mầm non ra lớp tăng hàng ngày).
1.2. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với NLĐ trong các cơ sở
GDMN và GDTH ngoài công lập
a) Đối với cấp học mầm non
- Mạng lưới trường, lớp ngoài công lập: Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 44
trường mầm non, mẫu giáo và 241 cơ sở độc lập tư thục; tính từ thời điểm tháng
4/2020 đến nay, qua thời gian cho trẻ nghỉ ở nhà phòng chống dịch, bệnh Covid-19,
một số cơ sở GDMN ngoài công lập gặp khó khăn dẫn đến giải thể 01 trường mầm non
tư thục và 15 cơ sở độc lập tư thục (hiện có 43 trường mầm non, mẫu giáo và 226 cơ sở
độc lập tư thục).
- Người lao động trong các cơ sở GDMN ngoài công lập: 1.693 người, trong
đó: 73 cán bộ quản lý, 1.414 giáo viên, 204 nhân viên.
- Số người tham gia BHXH: 1.333 người (78,7%); không tham gia BHXH: 360
người (21,3%).
- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với NLĐ: Do ảnh hưởng dịch bệnh
Covid-19, đến nay có 19 người nghỉ việc không trở lại làm việc sau khi trường hoạt
động trở lại.
b) Đối với cấp học tiểu học
- Mạng lưới trường, lớp ngoài công lập: Toàn tỉnh có 01 trường tiểu học ngoài
công lập, với 20 lớp và 739 học sinh; tính từ thời điểm tháng 4/2020 đến nay, trường
vẫn hoạt động duy trì ổn định.
- Người lao động trong cơ sở GDTH ngoài công lập: 41 người, trong đó: 02
cán bộ quản lý, 33 giáo viên, 06 nhân viên.
- Số người tham gia BHXH: 41 người (100%); không tham gia BHXH: 0
người (0%).
- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với NLĐ trong cơ sở giáo dục tiểu học
ngoài công lập: Không.
(có phụ lục kèm theo)
2. Thực hiện chính sách đối với người lao động trong các cơ sở GDMNGDTH ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
- Tổng số NLĐ trong các cơ sở GDMN-GDTH ngoài công lập bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19: 1.734 người.
- Số người được hưởng chế độ: 314 người, tổng số tiền: 731.867.600 đồng.
Trong đó:
+ Số người được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021
của Chính Phủ: 96 người; số tiền: 330.310.000 đồng.
+ Số người được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày
24/9/2021 của Chính Phủ: 218 người; số tiền: 401.557.600 đồng.
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Tuy nhiên vẫn còn 1.420 người lao động không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy
định. Lý do chưa tham gia hoặc tham gia đóng BHXH chưa đủ điều kiện để được
hưởng chế độ theo quy định.
Trên đây là báo cáo của Sở GDĐT Gia Lai về 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 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Giám đốc, các phó Giám đốc (để b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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