UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1985/SGDĐT- GDMNTH

Gia Lai, ngày 6 tháng 9 năm 2021

V/v tham dự Hội thảo trực tuyến “Đề xuất
quan điểm xây dựng Chương trình Giáo
dục mầm non sau năm 2020”

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku và huyện Kông Chro.
Thực hiện Công văn số 3742/BGDĐT-GDMN ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tham dự Hội thảo “Đề xuất quan điểm xây dựng Chương trình giáo
dục mầm non (GDMN)”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai tham dự Hội thảo
cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Đánh giá thực trạng việc thực hiện quan điểm xây dựng Chương trình GDMN hiện hành;
- Đề xuất, định hướng quan điểm xây dựng Chương trình GDMN mới sau năm 2020.
2. Số lượng, thành phần đại biểu, thời gian, hình thức Hội thảo
2.1. Tham dự Hội thảo “Đề xuất quan điểm xây dựng Chương trình GDMN”: Phòng
GDĐT Pleiku cử bà Trần Thị Thoa - Hiệu trưởng trường MN Hoa Phong Lan tham dự.
- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00’ ngày 15 tháng 9 năm 2021 (Thứ Tư).
- Hình thức tổ chức: Hội thảo trực truyến trên nền tảng Google meet do Bộ GDĐT
cung cấp. Sở GDĐT sẽ gửi đường link tham gia Hội thảo qua email của cá nhân trước
ngày 15/9/2021 để đại biểu dự Hội thảo (thời gian test thử nghiệm kết nối vào lúc 15h
ngày 14/9/2021).
2.2. Lấy ý kiến của CBQL, GVMN qua phiếu: Mỗi phòng GDĐT nhận và chuyển đường
link phiếu lấy ý kiến tới 09 CBQL, GVMN, trong đó: 01 chuyên viên phụ trách GDMN phòng
GDĐT; 04 CBQL cơ sở GDMN và 04 GVMN đại diện vùng thuận lợi, khó khăn.
*Ghi chú: Danh sách CBQL, GVMN tham gia Hội thảo và điền phiếu theo đường
link của 02 phòng GDĐT gửi về địa chỉ Email: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn. Trước
ngày 08/9/2021.
Nhận được Công văn này, đề nghị phòng GDĐT huyện, thành phố nêu trên triển khai
thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ
với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, SĐT: 02693.826.876) để được kịp
thời hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
đối với giáo dục mầm non
(Kèm theo Công văn số 1985/SGDĐT-GDMNTH ngày 6/9/2021 của Sở GDĐT)

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

7h00-7h45

Kết nối hệ thống Hội nghị Tổng kết

7h30-8h00

Đón tiếp đại biểu

8h05-8h05

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Vụ GDMN

8h05-8h15

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Ngô Thị
Minh

8h15-10h40

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm Vụ trưởng Vụ GDMN
học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non

Viettel - CNTT
Vụ GDMN (tại Bộ)

Tham luận, thảo luận: Theo các chủ đề sau
1. Đảm bảo an toàn cho trẻ, thực hiện nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu
của CT GDMN trong tình hình dịch Covid-19
diễn biến phức tạp.
2. Triển khai thực hiện Chính sách phát triển
GDMN theo yêu cầu Nghị định 105.
8h40-10h45

3. Duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTENT
hướng đến PCGDMN trẻ em mẫu giáo.
4. Phát triển đội ngũ GVMN khó khăn và giải
pháp.

- Bộ trưởng
- Thứ trưởng
- Các Sở GDĐT

5. Thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng,
chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN”:
Cần Thơ
6. Tăng cường TV cho trẻ em DTTS.
7. Quản lý nhóm lớp độc lập tư thục.
10h45-11h15

Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng.

Bộ trưởng

11h15-11h45

Kết luận Hội nghị.

Thứ trưởng

