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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 970/SGDĐT-GDMNTH
V/v tham dự Tọa đàm: “Giải pháp bảo đảm
an toàn khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ trực tiếp tại cơ sở GDMN
trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2022

-Kinh nghiệm Việt Nam và Quốc tế.

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 1506/BGDĐT-GDMN ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tham dự Tọa đàm: “Giải pháp bảo đảm an toàn khi tổ chức
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trực tiếp tại cơ sở GDMN trong bối cảnh dịch
bệnh Covid 19-Kinh nghiệm Việt Nam và Quốc tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập tham dự Tọa đàm, cụ thể như sau:
1. Mục đích
Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia học trực tiếp tại cơ
sở GDMN.
2. Nội dung
- Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tới trẻ em và việc duy
trì hoạt động của cơ sở GDMN.
- Chia sẻ của chuyên gia quốc tế về việc mở cửa trường học tại một số quốc gia
trên thế giới.
- Chia sẻ của một số địa phương thực hiện giải pháp tổ chức nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ em trực tiếp tại cơ sở GDMN trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh
Covid 19.
- Thảo luận, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn trong tổ chức nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục trẻ em trực tiếp tại cơ sở GDMN Việt Nam.
3. Hình thức
- Tọa đàm trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Bộ GDĐT trên nền tảng
Microsoft Team do Bộ GDĐT cung cấp.
- Các đơn vị sử dụng tài khoản Microsoft Teams đã được Cục Công nghệ thông tin
- Bộ GDĐT đã cấp trước đây tại các cuộc họp, hội nghị giao ban trước để dự họp với tư
cách Khách và đặt tên theo dạng: Tên đơn vị - Tên người để được chấp nhận vào họp.
- Đường link phòng họp: https://bit.ly/38XaJIB
- Đường link gốc phòng họp: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3akstnmm2MAYwsh_HJIDmBc2Ffih4J_tiGpJlxSYpVpo1%40thread.tacv2/16504403076
91?context=%7b%22Tid%22%3a%22eae20897-f4e1-4e55-bbaefc7b1d2b5bb9%22%2c%22Oid%22%3a%22c49419b2-ba1e-45b1-accae37374134055%22%7d
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4. Các điểm cầu tại tỉnh
- Điểm cầu Sở GDĐT đặt tại Hội trường B, Sở GDĐT;
- Điểm cầu tại: Phòng GDĐT huyện Chư Sê, Phòng GDĐT huyện Phú Thiện,
Phòng GDĐT thị xã An Khê.
5. Thời gian và thành phần
a) Thời gian:
- Thời gian test kỹ thuật hội nghị: Từ 09h30-11h00 ngày 26/04/2022
- Thời gian tổng duyệt kết nối kỹ thuật trước hội nghị: từ 13h00 ngày
26/04/2022.
- Thời gian Tọa đàm: 1/2 ngày, khai mạc lúc 13h30’ ngày 26/4/2022.
- Các đơn vị phân công cử người theo dõi, kết nối với tài khoản Microsoft
Teams để thực hiện đúng thời gian quy định nêu trên.
b) Thành phần:
Mỗi đơn vị cử 01 đại diện lãnh đạo phòng GDĐT, 01 chuyên viên phụ trách
mầm non, 02 hiệu trưởng trường mầm non, 02 giáo viên mầm non tham dự.
- Điểm cầu Sở GDĐT gồm: Đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, Phòng Giáo dục
Mầm non- Tiểu học. Phòng GDĐT huyện Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa và thành phố
Pleiku, do Lãnh đạo Sở chủ trì.
- Điểm cầu Phòng GDĐT huyện Chư Sê gồm: Phòng GDĐT huyện Chư Sê,
Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh, do Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Chư Sê chủ trì.
- Điểm cầu Phòng GDĐT huyện Phú Thiện gồm: Phòng GDĐT huyện Phú
Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa, do Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Phú
Thiện chủ trì.
- Điểm cầu Phòng GDĐT thị xã An Khê gồm: Phòng GDĐT huyện Kbang,
Kông Chro, Đăk Pơ, Mang Yang và thị xã An Khê, do Lãnh đạo Phòng GDĐT thị xã
An Khê chủ trì.
6. Tổ chức thực hiện
a) Các điểm cầu được phân công tổ chức Tọa đàm:
- Chủ động kết nối đường truyền, đảm bảo các điều kiện Tọa đàm đúng thời
gian và chất lượng đường truyền.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định
của tỉnh, của huyện và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật phục vụ Tọa đàm.
b) Các phòng GDĐT:
- Cử đại biểu tham gia Tọa đàm đúng thành phần, địa điểm và thời gian nêu
trên, đảm bảo nội dung, hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tọa đàm chia
sẻ kinh nghiệm cho CBQL, GVMN ngay sau khi tham gia Tọa đàm cấp Bộ.
- Chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp và đề xuất
giải pháp tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trực tiếp tại cơ sở GDMN trong
bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid 19 (gởi về Sở GDĐT, qua địa chỉ email Phòng
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Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn trước ngày
25/4/2022).
Nhận được công văn này, yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, SĐT: 02693.826.876) để được
kịp thời hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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PHÓ GIÁM ĐỐC
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