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Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 3323/BGDĐT-GDMN ngày 06/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc tập huấn trực tuyến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non,
bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên mầm non
(GVMN) và Công văn số 1768/SGDĐT-GDMNTH ngày 12/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc tham dự tập huấn trực tuyến đối với CBQL,GVMN cốt cán năm học 2021-2022.
Sau khi tham gia tập huấn trực tuyến với điểm cầu trung ương tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) từ ngày 16-20/8/2021, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Trên cơ sở các nội dung đã được tham gia tập huấn (theo Công văn số 1768/SGDĐTGDMNTH ngày 12/8/2021 của Sở GDĐT) tất cả các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn đại trà cho CBQL, GVMN, chủ động các
phương án tổ chức tập huấn bằng cách vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức (tập trung, từ
xa và bán tập trung,…) hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với điều kiện thực tế
từng đơn vị và trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 nhằm quán triệt những nội dung,
yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn
công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi; tập huấn bồi dưỡng nâng cao
năng lực chuyên môn đảm bảo 100% CBQL, GVMN được tham gia, nhận thức đầy đủ các nội
dung. Thời gian tổ chức tập huấn đại trà chậm nhất ngày 20/9/2021.
2. Tổ chức quản lý, thực hiện các nội dung tập huấn đảm bảo thời gian, thời lượng theo kế
hoạch; lựa chọn báo cáo viên để triển khai các nội dung tập huấn là những CBQL, GVMN cốt cán
đã tham gia tập huấn trực tuyến, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm và phương
pháp truyền đạt tốt; cung cấp tài liệu cho CBQL,GVMN nghiên cứu trước khi tham gia tập huấn;
chỉ đạo CBQL, GVMN tham gia tập huấn đầy đủ, đảm bảo nội dung, nghiêm túc, hiệu quả.
3. Báo cáo kết quả triển khai tập huấn (nội dung, hình thức tổ chức; số lượng CBQL,
GVMN tham gia; các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí tổ chức; đánh giá
những ưu điểm, tồn tại trong việc tổ chức tập huấn, đề xuất, kiến nghị). Gửi bản mềm qua địa
chỉ Email phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn và qua hệ thống quản lý văn bản điều hành chậm
nhất ngày 27/9/2021.
Yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung
nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ
với Sở GDĐT (qua Phòng GDMNTH, SĐT: 02693.826.876) để được kịp thời hướng dẫn./.
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