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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo tình hình huy động
trẻ em mầm non ra lớp

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Kế hoạch số 851/KH-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ
nhà trẻ, mẫu giáo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức đánh giá và báo cáo
một số nội dung sau:
1. Việc thực hiện nhiệm vụ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo ra lớp trên
địa bàn quản lí;
2. Nhu cầu ra lớp của trẻ và sự đáp ứng của hệ thống giáo dục mầm non trên
địa bàn;
3. Việc phát triển quy mô trường lớp mầm non ở các loại hình; tình hình đầu
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện các chính sách của Trung ương và của
tỉnh, chính sách riêng của huyện;
4. Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên mầm non, nhân viên: Số lượng, chất
lượng, nhu cầu, khả năng đáp ứng hiện tại.
Nêu rõ hạn chế, khó khăn, giải pháp để khắc phục những nội dung trên.
(Báo cáo số liệu theo các phụ lục đính kèm).
Báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở
Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; bản mềm gửi theo
địa chỉ E-mail: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 15/9/2021.
Nhận được công văn này, đề nghị lañ h đa ̣o phòng giáo dục và đào tạo các
huyê ̣n, thị xã, thành phố kịp thời triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung nêu
trên; mọi thông tin báo cáo, vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non và
Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 02693826876./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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