UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 883 /SGDĐT-GDMNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2022

V/v khảo sát 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

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ và thành phố Pleiku.

Thực hiện Công văn số 1262/BGDĐT-GDMN ngày 05/4/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc khảo sát 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 Giáo dục
mầm non (GDMN) vùng khó giai đoạn 2023-2030 (gọi tắt là 02 Đề án), Bộ GDĐT tổ
chức Đoàn khảo sát, nắm thông tin thực tế tại 02 đơn vị cấp huyện của tỉnh Gia Lai để
xây dựng 02 Đề án, Sở GDĐT kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku và huyện
Đức Cơ chỉ đạo, triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
1. Nội dung
- Khảo sát, báo cáo đánh giá tình hình phát triển GDMN của địa phương: Kết
quả chỉ đạo, triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025
theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai về thực hiện Đề án 1677 của Chính phủ; tình hình thực hiện Phổ cập GDMN
cho trẻ em 5 tuổi; những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện
phổ cập GDMN cho trẻ em 3,4 tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ 5
tuổi (báo cáo của cấp xã, cấp huyện).
- Báo cáo, đánh giá tình hình phát triển GDMN vùng khó khăn, vùng dân tộc
thiểu số; việc triển khai Kế hoạch giai đoạn 2 Đề án tăng cường tiếng Việt trên cơ sở
tiếng mẹ đẻ của trẻ (Quyết định số 1008/QĐ-TTg); đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ,
giải pháp nhằm phát triển GDMN vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (báo cáo của
cấp xã, cấp huyện).
- Chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công tác khảo sát bằng phiếu và thảo luận,
phỏng vấn đối với đội ngũ quản lý, giáo viên cơ sở GDMN; cán bộ cấp xã, huyện;
cha mẹ trẻ (mỗi đơn vị cấp huyện khảo sát 32 người).
2. Thành phần
- Đoàn khảo sát gồm có: Văn phòng Chính phủ (02 người); Vụ Dân tộc, Văn
phòng Quốc hội (01 người); Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (mỗi đơn vị 01 đại diện); Bộ GDĐT gồm lãnh đạo và
chuyên viên Vụ GDMN (04 người); Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Nhà giáo
và cán bộ Quản lí giáo dục, Vụ Giáo dục Dân tộc, Cục Cơ sở vật chất (mỗi đơn vị
01 người).

- Tỉnh Gia Lai: Đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT (01 người), lãnh đạo, chuyên
viên Phòng GDMNTH (02 người).
Dự kiến Đoàn công tác gồm có 17 người.
- Đơn vị được khảo sát: Lãnh đạo UBND cấp huyện, cán bộ cấp huyện có liên
quan; đại diện các Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT; lãnh
đạo cấp xã, cán bộ cấp xã có liên quan; lãnh đạo các cơ sở GDMN; đại diện giáo
viên mầm non; đại diện cha mẹ trẻ.
3. Thời gian và địa điểm
(Có nội dung Chương trình và lịch làm việc kèm theo).
Nhận được công văn này, kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ và
thành phố Pleiku chỉ đạo phòng GDĐT, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã được chọn
khảo sát, các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu của
Đoàn; triệu tập số lượng các thành viên tham gia đủ và đúng thành phần quy định
(xem phụ lục đính kèm); bố trí sắp xếp địa điểm, các phương tiện làm việc, công tác tổ
chức, đón tiếp Đoàn, bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy
định. Các báo cáo của cấp huyện, cấp xã của 02 Đề án được nêu ở trên gửi về Sở
GDĐT (thông qua Phòng GDMNTH) số 56, Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku trước
ngày 10/5/2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo
dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT (SĐT: 0269.3826.876) để trình lãnh
đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để phối hợp thực hiện);
- Giám đốc, các phó Giám đốc (để b/c);
- Phòng TCCB, KHTC Sở (để t/h);
- Phòng GDĐT các huyện/TX/TP (để biết và t/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

Phụ lục
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
(Kèm theo Công văn số 883/SGDĐT-GDMNTH ngày 15 tháng 4 năm 2022
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
1. Lịch làm việc tại địa phương: Thời gian Dự kiến 02 ngày 23-24/5/2022, mỗi
đơn vị làm việc 01 ngày:
- Ngày thứ nhất (23/5/2022): Buổi sáng Đoàn làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Ia
Dom, buổi chiều làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ.
- Ngày thứ hai (24/5/2022): Đoàn làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Gào và Ủy ban
nhân dân Thành phố Pleiku, buổi chiều làm việc tại Sở GDĐT và các sở ngành có liên quan.
2. Nội dung làm việc: cụ thể như sau:
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Nghe báo cáo về tình hình phát triển
giáo dục mầm non của xã; trong đó: có
các vấn đề về phát triển trường/lớp, huy
Buổi sáng động trẻ em mầm non vùng khó khăn, Đoàn khảo sát của Bộ;
ngày thứ 1: dân tộc thiểu số, chính sách đối với trẻ Đại diện Sở GDĐT;
Từ 8h00 đến em và giáo viên, chính sách đối với cơ Đại diện lãnh đạo UBND
11h30: Làm sở GDMN, huy động ngân sách, bổ sung huyện; Phòng Tài chính-Kế
việc với xã đội ngũ, đầu tư CSVC; thực hiện hoạch; Phòng Nội vụ; Phòng
Ia Dom
Chương trình GDMN, thực hiện Đề án GDĐT; Cán bộ xã có liên
tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non quan; Lãnh đạo cơ sở giáo
DTTS giai đoạn 2; duy trì và nâng cao dục mầm non của xã; Đại
chất lượng PCGDMN trẻ 5 tuổi;
diện giáo viên mầm non; cha
- Khó khăn vướng mắc và kiến nghị các mẹ trẻ.
giải pháp nhằm phát triển GDMN vùng
khó khăn; thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu
giáo 3,4 tuổi và nâng cao chất lượng cho
trẻ em mẫu giáo 5 tuổi.
- Thực hiện phiếu khảo sát, trao đổi về
việc xây dựng các nội dung để xây dựng
02 Đề án.
- Địa điểm làm việc do UBND xã bố trí.
- Nghe báo cáo đánh giá chung về tình Đoàn khảo sát của Bộ;
Chiều ngày hình phát triển giáo dục mầm non của Đại diện Sở GDĐT;
thứ 1:
huyện giai đoạn 2018-2025; công tác Đại diện lãnh đạo UBND
Từ 14h00 quy hoạch cơ sở GDMN, bố trí nguồn huyện; Phòng Tài chính-Kế
đến 17h00: kinh phí, bố trí quỹ đất, đầu tư CSVC, hoạch; Phòng Nội vụ; Phòng
Làm việc
bổ sung và tuyển dụng đội ngũ CBQL, GDĐT huyện;Đại diện cán
với huyện GV, NV; tình hình thực hiện chế độ bộ cấp xã, huyện (có liên
Đức Cơ
chính sách đối với cơ sở GDMN, trẻ và quan);Lãnh đạo các cơ sở
giáo viên mầm non; các giải pháp và giáo dục mầm non của
việc thực hiện các mục tiêu của Kế huyện.
hoạch phát triển GDMN 2018-2025; Đề
án TCTV cho trẻ em người DTTS giai
đoạn 2 và thực hiện Chương trình

Buổi sáng
ngày thứ 2
(8h00-9h30)
Làm
việc
với xã Gào
Thành phố
Pleiku

Buổi sáng
ngày thứ 2
(10h-12h):
Làm
việc
với Ủy ban
nhân
dân
thành phố
Pleiku

Buổi chiều
ngày thứ 2:
(Từ 14h00-

GDMN.
- Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các
giải pháp nhằm phát triển GDMN nói
chung và GDMN vùng khó khăn nói
riêng; thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu
giáo 3,4 tuổi và duy trì nâng cao chất
lượng cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi. Kiến
nghị, đề xuất về việc thực hiện phổ cập
GDMN cho trẻ em mẫu giáo.
- Địa điểm làm việc do UBND huyện bố
trí.
- Nghe báo cáo về tình hình phát triển
giáo dục mầm non: vấn đề mạng lưới,
trường lớp học; tình hình đội ngũ; vấn đề
thiếu giáo viên; thực hiện chính sách đối
với trẻ em và giáo viên; việc triển khai
thực hiện Đề án 1677; khó khăn vướng
mắc và kiến nghị các giải pháp nhằm
phát triển GDMN; thực hiện phổ cập cho
trẻ mẫu giáo 3,4 tuổi và duy trì nâng cao
chất lượng cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi.
- Thực hiện phiếu khảo sát, trao đổi về
việc xây dựng các nội dung để xây dựng
02 Đề án.
- Nghe báo cáo đánh giá chung về tình
hình phát triển giáo dục mầm non của
thành phố giai đoạn 2018-2025; công tác
quy hoạch cơ sở GDMN, bố trí nguồn
kinh phí, bố trí quỹ đất, đầu tư CSVC,
bổ sung và tuyển dụng đội ngũ CBQL,
GV, NV; tình hình thực hiện chế độ
chính sách đối với cơ sở GDMN, trẻ và
giáo viên mầm non; các giải pháp và
việc thực hiện các mục tiêu của Kế
hoạch phát triển GDMN 2018-2025;
- Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các
giải pháp nhằm phát triển GDMN nói
chung và GDMN vùng khó khăn nói
riêng; thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu
giáo 3,4 tuổi và duy trì nâng cao chất
lượng cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi. Kiến
nghị, đề xuất về việc thực hiện phổ cập
GDMN cho trẻ em mẫu giáo.
- Địa điểm làm việc do UBND thành
phố Pleiku bố trí.
- Công tác ban hành văn bản, chính sách,
chỉ đạo phát triển GDMN của tỉnh;
- Công tác phối hợp giữa Sở GDĐT và
các sở, ngành của tỉnh nhằm phát triển

Đoàn khảo sát của Bộ;
Đại diện Sở GDĐT; Đại
diện lãnh đạo UBND TP;
Phòng Tài chính-Kế hoạch;
Phòng Nội vụ;Phòng GDĐT
huyện; Cán bộ xã, huyện (có
liên quan); Lãnh đạo cơ sở
giáo dục mầm non của xã;
Đại diện giáo viên mầm non;
cha mẹ trẻ

Đoàn khảo sát của Bộ;
Đại diện Sở GDĐT;
Đại diện lãnh đạo UBND
thành phố;Phòng Tài chínhKế hoạch;Phòng Nội vụ;
Phòng GDĐT; Đại diện cán
bộ cấp xã, phường, cấp TP
(có liên quan);Lãnh đạo các
cơ sở giáo dục mầm non của
Thành phố Pleiku.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:
Đại diện lãnh đạo Sở, các
phòng:
GDMNTH,
Kế
hoạch Tài chính; Tổ chức

17h00)
Làm việc
với Sở Giáo
dục và Đào
tạo, đại diện
các sở
ngành có
liên quan.

GDMN;
- Báo cáo xây dựng 02 Đề án theo mẫu
gửi kèm công văn số 1048/BGDĐT
GDMN ngày 23/3/2021 V/v báo cáo
thông tin về GDMN để xây dựng Đề án
Phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo (34 tuổi), nâng cao chất lượng
PCGDMNTNT, Đề án Hỗ trợ phát triển
GDMN vùng khó giai đoạn 2023-2030.
- Địa điểm làm việc do Sở GDĐT bố trí.

Cán bộ;
- Đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài
chính, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Lao động Thương
binh và Xã hội;
- Tỉnh Hội phụ nữ;
- Ban Dân tộc và miền núi
- Đại diện Lãnh đạo của
Phòng GDĐT huyện Đức Cơ
và Thành phố Pleiku

