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  UBND HUYỆN LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 2782/PGDĐT-GDMN                         Lý Nhân, ngày 29 tháng 11 năm 2019 
    V/v hướng dẫn công tác GDMN 

                tháng 12/2019 

 

          Kính gửi: 

                          -  Hiệu trưởng các trường mầm non; 

                           - Chủ nhóm, lớp độc lập tư thục trong huyện. 

   Căn cứ Công văn 1696/SGDĐT-GDMN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

mầm non năm học 2019-2020; 

         Căn cứ công văn số 2139/KH-GDĐT-MN ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) huyện Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 

2019-2020 đối với cấp học mầm non; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân hướng dẫn 

một số công việc trọng tâm trong tháng 12/2019 đối với các cơ sở Giáo dục mầm non 

(GDMN) trong huyện, cụ thể như sau: 

1. Công tác phát triển số lượng và PCGDMNTNT 

         - Duy trì và ổn định các nhóm, lớp hiện có; duy trì, giữ vững kết quả 

PCGDMNTENT đã được công nhận theo Quyết định số 6362/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân về việc công nhận Phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2019 đối với các xã, thị trấn. 

         - Yêu cầu các trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

để huy động tăng trẻ nhà nhà trẻ và duy trì 100% trẻ mẫu giáo đến trường. Chủ động 

tham mưu với Cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của địa 

phương tuyên truyền, vận động trẻ ra nhóm, lớp nâng cao tỷ lệ nuôi ăn bán trú trong 

các nhà trường.  

1. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ 

- Các cơ sở GDMN tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bổ sung các 

điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, khắc phục 

những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt 

động tại các cơ sở GDMN (đặc biệt khi trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời luôn đảm bảo an 

toàn về thiết bị và phải có giáo viên hướng dẫn trẻ chơi, tuyệt đối không để trẻ tự chơi). 
Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện; nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non; tăng cường các biện pháp 

ngăn chặn, phòng chống tình trạng bạo lực, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn trường 

học. Các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử của đơn vị đã xây dựng 

theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT. 

          - Nâng cao nhận thức cha mẹ trẻ trong việc phối hợp cung cấp cho trẻ kỹ 

năng, hiểu biết về nguy cơ và tác hại của dịch bệnh, những triệu chứng phát hiện 

bệnh, cách phòng bệnh. Tăng cường biệp pháp phòng, chống dịch bệnh và ngăn 
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chặn kịp thời nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong các cơ sở GDMN; thực hiện vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giữ gìn vệ sinh nhóm, lớp, vệ sinh môi trường 

sinh hoạt chung hàng ngày; trẻ có nề nếp, thói quen rửa tay bằng xà phòng dưới 

vòi nước chảy, tuyên truyền cha mẹ trẻ thực hiện. Rà soát, kiểm tra các điều kiện 

phòng chống rét cho trẻ, phòng cho trẻ hoạt động không ẩm ướt và kín gió; trẻ đến 

cơ sở GDMN có đủ đồ dùng cá nhân đảm bảo an toàn, vệ sinh (khăn, cốc, bát, 
thìa, gối...), đủ phản (giường), chiếu, đệm (xốp), chăn ấm, gối được vệ sinh sạch sẽ 

không để ẩm mốc và có đủ nước ấm cho trẻ uống, sinh hoạt (tuyệt đối không để trẻ 
ngủ không phản, chiếu, gối, thiếu chăn hoặc không được đắp chăn đủ ấm khi trời 
lạnh...). Trong điều kiện thời tiết thay đổi trong ngày, chú ý không để trẻ bị lạnh 

hoặc ra mồ hôi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 

       - Chỉ đạo cân, đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ theo hướng dẫn, phối hợp với gia 

đình trẻ để có biện pháp hiệu quả khắc phục đối với trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa 

cân, béo phì.  

       - Chủ động làm tốt công tác VSATTP, tuyệt đối không để có nguy cơ xảy ra 

ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở GDMN. Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã 

đươc ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp nuôi bán trú. Chỉ đạo lựa 

chọn các loại thực phẩm, xây dựng thực đơn phong phú, đa dạng, hợp lý, đảm bảo 

các chất dinh dưỡng cân đối, tăng cường cho trẻ ăn cá, cua, tôm…và chế độ ăn phù 

hợp mùa đông, không cho trẻ ăn thực phẩm có chất bảo quản, phẩm màu và những 

phụ gia ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 

       - Thực hiện hiệu quả việc giám sát các cơ sở cung cấp luôn đáp ứng các quy 

định về an toàn thực phẩm. Các điểm trường duy trì tốt việc tiếp nhận, xử lý ý kiến 

đóng góp của cha mẹ trẻ và cộng đồng qua hòm thư góp ý. Hàng ngày, mời cha mẹ 

trẻ tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường có sổ theo dõi, đặc biệt công 

tác ATTP. Có nhiều giải pháp tăng cường sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 

của địa phương và cha mẹ trẻ để kiểm tra, rà soát chất lượng, nguồn gốc, giá cả 

thực phẩm của các nhà cung cấp nhằm đảm bảo ATTP. Thực hiện nghiêm túc việc 

giao, nhận thực phẩm tại các bếp nuôi hàng ngày (số lượng, chất lượng, giá cả...) 
có đủ chứ ký tay ba theo quy định, minh bạch; thực hiện công khai tài chính đúng 

thời gian và đủ nội dung; công khai thông tin người cung cấp thực phẩm để cha mẹ 

trẻ giám (có họ tên người giám sát, nhóm, lớp và địa chỉ, số điện thoại). Việc công 

khai, giám sát tuyệt đối không mang tính hình thức. Khắc phục ngay những ý kiến 

của đoàn kiểm tra điều kiện ATTP tại các bếp ăn tập thể từ ngày 02/12 đến ngày 

06/12/2019 theo công văn số 106/ATVSTP-NV ngày 19/11/2019 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

 - Lãnh đạo các nhà trường (chủ nhóm, lớp độc lập tư thục) tận dụng tối đa 

quỹ đất trồng các loại rau, quả sạch để nâng cao chất lượng bữa ăn và đảm bảo an 

toàn thực phẩm cho trẻ, đặc biệt đối với những trường đang xây dựng hoàn thiện 

(Hòa Hậu, Nhân Mỹ, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Chính Lý), những trường đang có kế 

hoạch xây dựng tích cực tham mưu quy hoạch ưu tiên đất, tận dụng không gian 

làm giàn trồng các loại rau, quả theo mùa. 
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3. Công tác giáo dục 

 Hiệu trưởng các trường mầm non trong huyện tiếp tục: 

- Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn (sinh 
hoạt chuyên môn theo chuyên đề với nhiều hình thức để khuyến khích cán bộ, giáo 
viên, nhân viên có nhiều cơ hội sáng tạo trong thực hiện chương trình GDMN), tạo 

điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên được trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm 

để nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp 

thời. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ cương, thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

loại hồ sơ sổ sách của nhà trường, tổ chuyên môn và của giáo viên, nhân viên, 

không phát sinh sổ sách ngoài quy định Điều lệ trường mầm non: Ban hành và lưu 

trữ đủ hồ sơ theo điều 25 Điều lệ trường mầm non. 

 - Thực hiện nghiêm túc nội dung Chương trình GDMN của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ 

làm trung tâm” và lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục về phòng, chống bạo lực 

học đường, xâm hại trẻ em trong các hoạt động giáo dục để nâng cao nhận thức 

cho trẻ về giáo dục giới, giới tính, các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ bản thân 

phòng, tránh các tình huống bạo lực, xâm hại; thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện quy định chuyên môn. Đối với các xã có nhóm, lớp độc lập tư thục đã được 

cấp phép thực hiện sinh hoạt chuyên môn hàng tuần cùng với trường mầm non 

công lập trên địa bàn. 

        - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, tạo sự thống nhất 

giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm tới các điều kiện đáp ứng tiêu 

chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng, 

khu phát triển vận động và khu vui chơi ngoài trời, có kế hoạch tổ chức các hoạt 

động tránh chồng chéo; có lịch hoạt động tại các phòng GDNT, GDTC (hoặc khu 

phát triển vận động đối với trường chưa có phòng GDTC); tuyệt đối đảm bảo các 

điều kiện an toàn cho trẻ, đặc biệt khu vực sân khấu có mái che và khu vực sân 

trường, khi chơi với đồ chơi ngoài trời... 

- Chú trọng cung cấp, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi cho trẻ, tăng 

cường tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm. Yêu cầu giáo viên ứng dụng CNTT 

linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động giáo dục và các hoạt động khác. 

4. Công tác quản lý chỉ đạo 

- Thực hiện rà soát trẻ mẫu giáo tham gia Chương trình Sữa học đường đúng đối 
tượng theo công văn số 6139/BYT-BM-TE ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế. 

           - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định khi có vụ việc xảy ra. 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tình trạng bạo lực, mất an toàn trong 

trường liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động,  trẻ và nhân dân. 

- 100% các cơ sở GDMN trong huyện triển khai học tập mô hình trường 

mầm non xã Bắc Lý về thực hiện các tiêu chí “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ 

làm trung tâm”. 

- Tổ chức tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 2498/KH-

PGDĐT-GDMN ngày 24/10/2019 của Phòng GDĐT. Báo cáo lịch tổ chức tổng 

kết của trường trước ngày 10/12/2019 (Emai: mamnonpgd.lynhan@gmail.com). 

mailto:mamnonpgd.lynhan@gmail.com
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- Thực hiện nghiêm túc lịch trực lãnh đạo các điểm trường, cán bộ quản lý 

trường có mặt từ đầu giờ đón trẻ đến khi trả hết trẻ, (khi lãnh đạo được phân công 

làm nhiệm vụ khác phải giao cho giáo viên hoặc nhân viên trực), quán triệt nâng 

cao trách nhiệm người trực, chịu trách nhiệm trước mọi vấn đề xảy ra trong thời 

gian được giao trực, quản lý, điều hành công việc. Duy trì nề nếp kỷ cương, giờ 

giấc, chế độ trực quản lý, lên lớp, họp, trực trưa...quản lý tốt giờ công, ngày công 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với nhiệm vụ được phân công, có biện pháp 

xử lý khi cán bộ, giáo viên, nhân viên không chấp hành các quy định ảnh hưởng đến 

chế độ sinh hoạt của trẻ và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn. Phân công giáo viên, 

nhân viên phù hợp năng lực và điều kiện thực tế của từng đơn vị theo từng thời 

điểm cụ thể, đảm bảo tốt các hoạt động thường xuyên và đột xuất.  

- Các trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng và Chính 

quyền địa phương để sửa chữa tu bổ các phòng học an toàn; tiếp tục bổ sung trang 

thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23 

tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo Thông tư ban hành danh mục đồ 

dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non. 

- Trang bị, tu bổ đầy đủ các điều kiện phục vụ cho nuôi dưỡng: Bếp ăn, 

nguồn nước sạch, rau sạch, các đồ dùng, dụng cụ nuôi dưỡng, hệ thống các bảng 

biếu và hồ sơ sổ sách nuôi ăn bán trú theo quy định. Quản lý chặt chẽ chất lượng 

bữa ăn ở các bếp được tổ chức nuôi ăn bán trú, thực hiện nghiêm túc đảm bảo tốt 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở GDMN. Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc việc tính khẩu phần ăn cho trẻ, việc lưu mẫu thức ăn, quy trình chế 

biến các món ăn cho trẻ... Thực hiện tốt việc công khai tài chính theo quy định. 

 - Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch năm học phù hợp với thực 

tế của địa phương và nhà trường; thực hiện ký, duyệt kế hoạch giáo dục nghiêm 

túc, đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ cương, thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường, tổ chuyên môn và của 

giáo viên, nhân viên. 

 - Tuyên truyền với cha mẹ trẻ và cộng đồng huy động sự tham gia thực hiện 

xây dựng môi trường, các điểu kiện tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục trẻ. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhận thức đúng và phối hợp tốt 

trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ tránh có ý kiến trái chiều. 

        - Quản lý sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà 

trường, không tuyên truyền chia sẻ những nội dung không lành mạnh, những thông 

tin không chính xác ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác; không bán 

hàng, sử dụng mạng xã hội trong thời gian làm việc tại trường. 

        - Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác. 

        - Cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần lớp tập huấn BDTX cho 

cán bộ quản lý và giáo viên mầm non do Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức.  

        - Tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên Kế hoạch số 

3598/KH-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyển 

dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên Tiểu học hạng 

IV và giáo viên mầm non hạng IV năm 2019. Tạo điều kiện cho giáo viên hoàn 

thiện và nộp hồ sơ đề nghị xét tuyển. Giáo viên ổn định tư tưởng, tuyệt đối không 
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tự ý có ý kiến vượt cấp tới lãnh đạo cấp trên về công tác tuyển dụng, nếu có ý kiến 

của giáo viên Hiệu trưởng không đủ thẩm quyền trả lời sẽ tập hợp bằng văn bản 

gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

          5. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 

       - Đón đoàn điều tra điều kiện ATTP tại các bếp ăn tập thể (từ ngày 02/12 đến 
06/12/2019). 

       - Các trường mầm non tổ chức tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề 

“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. 

-  Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề 3 trường mầm non. 

- Đón đoàn đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

trường mầm non xã Nhân Nghĩa (ngày 06/12/2019). 

         - Tổ chức BDTX cho CBQL, GV tại huyện (dự kiến trước ngày 25/12/2019) 

         - Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GDĐT trường mầm non Nhân 

Bình (ngày 09 và 10/12/2019). 
        - Kiểm tra công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trường mầm non Đức Lý. 

         - Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học theo yêu cầu của 

cấp trên. 

        Trên đây là một số công tác trọng tâm tháng 12/2019, Phòng GDĐT huyện Lý 

Nhân yêu cầu các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện triển khai, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc. 

Ghi chú: Phòng giáo dục tổ chức cuộc họp triển khai công tác tháng 12/2019 tại 

trường mầm non xã Bắc Lý. 

        Thời gian: 08h00 ngày 05/12/2019 (Sáng thứ Năm) 

Thành phần: Mỗi trường mầm non 03 người gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (đối với 

các trường mầm non có 02 Phó Hiệu trưởng) hoặc 01 tổ trưởng (hoặc tổ phó CM đối với các 

trường có 01 Phó Hiệu trưởng) và 01 giáo viên cốt cán. Mỗi cơ sở độc lập, tư thục cử 01 người. 

Công văn này thay cho giấy triệu tập Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường 

mầm non tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định. 

 

 

Nơi nhận:     

- Trưởng phòng PGDĐT (để b/c);  

- Lãnh đạo PGDĐT (để p/h chỉ đạo); 

- Như kính gửi (để th/h); 

- Lưu: VT, GDMN.                                                                            

 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
       (đã ký) 
 
 
 
               Lê Thị Minh Thư 

 
 


