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Thực hiện Công văn số 1865/SGDĐT-GDMN ngày 24 tháng 9 năm 2019 

của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nam về việc kiểm tra tình hình thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2019-2020, Sở GDĐT đã 

tiến hành kiểm tra các đơn vị huyện, thành phố. Kết quả cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

1. Công tác phát triển mạng lưới trường, lớp 

a) Ưu điểm 

Nhìn chung các đơn vị có nhiều biện pháp tích cực để huy động trẻ đến 

trường, nhóm, lớp tương đối cao (huyện Lý Nhân: Nhà trẻ huy động 41,98%, mẫu 

giáo 99,89%; huyện Duy Tiên: Mẫu giáo 100%). Riêng trẻ 5 tuổi các đơn vị huy 

động 100%. 

b) Tồn tại 

Một số đơn vị tỷ lệ huy động trẻ đến trường, nhóm, lớp còn thấp. 

- Huyện Bình Lục: Nhà trẻ 31,21% (MN Bối Cầu: Nhà trẻ 21%; MN An 

Đổ nhà trẻ 25,5%). 

- Huyện Kim Bảng: Nhà trẻ 35,8% (MN Tân Sơn nhà trẻ 35,3%; MN Lê 

Hồ nhà trẻ 38,46%; MN Nguyễn Úy nhà trẻ 38,9%). 

- Huyện Thanh Liêm: Nhà trẻ 34,39%, mẫu giáo 93,96% (MN Thanh 

Hương, MN Thanh Tân: Nhà trẻ 32%). 

- Thành phố Phủ Lý: Nhà trẻ 33,9%, mẫu giáo 91% (MN Đinh Xá nhà trẻ 

21,5%, mẫu giáo 77,3%; MN Lam Hạ nhà trẻ 24%). 

Một số đơn vị việc phát triển GDMN ngoài công lập còn hạn chế (Bình 

Lục, Kim Bảng). 

Một số cơ sở GDMN có tôn giáo chưa được cấp phép thành lập nhưng vẫn 

hoạt động (Thanh Liêm 6 cơ sở, Bình Lục 2 cơ sở, Phủ Lý 1 cơ sở). 

2. Chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

a) Ưu điểm 

100% các cơ sở GDMN đều thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho trẻ cả về thể chất và tinh thần; đến thời điểm kiểm tra một số cơ sở GDMN đã 

phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ 
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chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ, 100% cơ sở theo dõi tình trạng dinh 

dưỡng của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. 

Các huyện, thành phố chỉ đạo 100% cơ sở GDMN tổ chức nuôi ăn bán trú 

cho trẻ. Có nhiều biện pháp để nâng mức ăn cho trẻ so với năm học trước, tất cả 

các cơ sở đảm bảo mức ăn tối thiểu do Sở GDĐT quy định (14.000 đ/trẻ/ngày); 

nhiều cơ sở GDMN có mức ăn cao từ 15.000đ - 45.000đ/trẻ/ngày (MN Aiko 

Montesori, Phủ Lý, MN Hiệp Hòa, Lý Nhân). 

Thường xuyên thay đổi thực đơn, biết lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp, 

sẵn có của địa phương để đưa vào bữa ăn cho trẻ; trẻ được ăn đầy đủ các nhóm chất 

dinh dưỡng với nhiều loại thực phẩm khác nhau; chế độ ăn của trẻ đảm bảo theo 

quy định (nhà trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ; mẫu giáo ăn 1 bữa chính, 1 bữa phụ), 

ngoài ra một số cơ sở ngoài công lập tổ chức cho trẻ ăn bữa sáng. 

Trong quá trình tổ chức nuôi ăn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc việc 

công khai thực đơn, công khai tài chính, thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thức ăn 

theo quy định và đặc biệt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều cơ sở 

không có trẻ suy dinh dưỡng hoặc tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp. 

Các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN do Bộ 

GDĐT ban hành; phát triển chương trình phù hợp điều kiện địa phương, tình hình 

nhà trường và khả năng của trẻ. Chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề "Xây dựng 

trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" và chuẩn bị các điều kiện để tổng kết 5 

năm thực hiện Chuyên đề. 

Hầu hết các đơn vị đã làm tốt việc tạo môi trường trong và ngoài nhóm, 

lớp. Biết tận dụng các khoảng không gian, diện tích để tạo môi trường cho trẻ 

thực hành trải nghiệm. Trang trí nhóm, lớp phù hợp độ tuổi, phù hợp chủ đề, có 

nhiều sáng tạo. Giáo viên tích cực làm đồ dùng, đồ chơi bằng các nguyên vật liệu 

sẵn có của địa phương. 

Các đơn vị bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy 

học tối thiểu đã được trang bị. Trẻ có nền nếp, thói quen trong các hoạt động hằng 

ngày. 

b) Tồn tại 

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, béo phì một số cơ sở GDMN còn 

cao: 

- Huyện Bình Lục: MN Vũ Bản thấp còi nhà trẻ 5,3%, mẫu giáo 5,8%; MN 

An Đổ thấp còi nhà trẻ 8,7%, mẫu giáo 5,4%. 

- Thành phố Phủ Lý: MN Lam Hạ thừa cân béo phì 7,12%. 

- Huyện Lý Nhân: MN Đạo Lý thấp còi mẫu giáo 5,17%; MN Đồng Lý 

mẫu giáo nhẹ cân 5,83%, thấp còi 6,12%. 

Một số đơn vị tỷ lệ trẻ nuôi ăn bán trú thấp: 

- Huyện Bình Lục: Nhà trẻ đạt 91,65%. 
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- Huyện Thanh Liêm nhà trẻ đạt 89,7% (MN Thanh Hương nhà trẻ đạt 

82%, MN Liêm Cần nhà trẻ đạt 81,7%). 

- Huyện Lý Nhân nhà trẻ đạt 92,43% (MN Đạo Lý nhà trẻ đạt 91,43%; 

MN Nguyên Lý nhà trẻ đạt 92,5%, mẫu giáo đạt 93,32%; MN Đồng Lý nhà trẻ 

đạt 86,9%). 

Một số nhóm, lớp độc lập tư thục chưa thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ 

theo phần mềm dinh dưỡng. Bếp ăn của một số cơ sở thiếu mành, lưới che chắn 

côn trùng; hồ sơ nuôi ăn trình bầy chưa khoa học, việc niêm phong mẫu thức ăn 

lưu chưa đảm bảo quy định. 

Một số giáo viên chưa linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức 

các hoạt động cho trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. 

Việc tạo môi trường trong và ngoài nhóm, lớp của một số đơn vị chưa phong 

phú; chưa biết tận dụng các vị trí, không gian để tạo môi trường cho trẻ hoạt động 

trải nghiệm. 

Việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi của một số nhóm, lớp chưa khoa học. 

3. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

a) Ưu điểm 

Hầu hết các cơ sở GDMN có cơ sở vật chất đảm bảo để thực hiện việc nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Sắp xếp, bố trí các phòng hoạt động đảm bảo theo 

yêu cầu. 

Có đủ nguồn nước, công trình vệ sinh, bếp ăn theo quy định. 

Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  tương đối đảm bảo để tổ chức các hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở 

vật chất hiện có 

b) Tồn tại 

Diện tích một số nhóm, lớp độc lập tư thục không đảm bảo theo quy định, 

đặc biệt là công trình vệ sinh còn chật hẹp, bồn cầu cho trẻ sử dụng không đúng 

quy cách (còn tận dụng nhà ở của gia đình). 

Việc đầu tư, trang bị đồ dùng, đồ chơi của một số nhóm, lớp còn thiếu so 

với quy định. 

4. Công tác phát triển đội ngũ 

a) Ưu điểm 

Các đơn vị làm tốt công tác tham mưu, rà soát, sắp xếp đội ngũ phù hợp. 

Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ giáo viên theo quy 

định. 

Chỉ đạo 100% các cơ sở GDMN xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường 

xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên 

cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên công lập và ngoài công lập. 
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100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nhiều giáo viên đạt 

trình độ trên chuẩn. Giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do phòng GDĐT và nhà trường 

tổ chức. 

b) Tồn tại 

Một số đơn vị còn thiếu giáo viên (Bình Lục, Lý Nhân, Phủ Lý, Duy Tiên). 

Một số giáo viên ngoài công lập chưa tích cực tham gia các buổi sinh hoạt 

chuyên môn do phòng GDĐT và trường mầm non công lập tổ chức. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các cơ sở GDMN 

a) Ưu điểm 

Hằng năm, phòng GDĐT huyện, thành phố ban hành các văn bản về việc 

quản lý, chỉ đạo các cơ sở GDMN. Chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng kế hoạch 

kiểm tra nội bộ, thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trong nhà 

trường 

Tham mưu với UBND cấp huyện kiểm tra các điều kiện và cấp phép thành 

lập trường mầm non tư thục cho các trường có đủ điều kiện và cấp phép hoạt 

động cho các trường. Phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra và đề nghị UBND cấp 

xã cấp phép thành lập cho các nhóm, lớp độc lập tư thục đủ điều kiện; giao cho 

trường mầm non công lập hỗ trợ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên cùng 

một địa bàn về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở GDMN. Phối 

hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương quản lý chặt chẽ các cơ 

sở GDMN, đặc biệt GDMN ngoài công lập. 

b) Tồn tại 

Một số cơ sở GDMN có tôn giáo chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động 

(thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm, huyện Bình Lục). 

Một số nhóm, lớp độc lập tư thục và nhóm lớp có tôn giáo số trẻ vượt quá 

quy định (nhiều hơn 70 trẻ) chưa được thành lập trường do chưa đảm bảo các 

điều kiện (thành phố Phủ Lý, huyện Lý Nhân, huyện Thanh Liêm). 

6. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế 

Hầu hết các đơn vị thực hiện tốt công tác xã hội hóa, có nhiều biện pháp để 

thu hút các nguồn lực đầu tư cho GDMN. 

Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thành lập 

trường, nhóm, lớp độc lập tư thục. Tham mưu với UBND cấp huyện, đề nghị 

UBND cấp xã cấp phép thành lập cho các cơ sở đủ điều kiện. 

7. Công tác truyền thông về giáo dục mầm non 

Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDMNlàm tốt công tác tuyên truyền với 

nhiều nội dung và hình thức: Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của các cấp; đạo đức nhà 
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giáo; quy tắc ứng xử; kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ về phát hiện sớm, can thiệp 

sớm trẻ khó khăn về các lĩnh vực phát triển. 

Phối hợp chặt chẽ với đài phát thanh truyền hình ở địa phương trong việc 

đưa tin về các hoạt động của ngành, đặc biệt là các tấm gương người tốt, việc tốt, 

các điển hình tiên tiến. 

Phát động cán bộ, giáo viên viết bài tuyên truyền với nhiều nội dung phong 

phú. 

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ GDMN năm 

học 2019-2020, phòng GDĐT các huyện, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các 

cơ sở GDMN xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả. 

Chỉ đạo các cơ sở GDMN lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý, hồ sơ của giáo viên và của 

nhóm, lớp theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non. 

Các cơ sở GDMN căn cứ vào điều kiện thực tế đã bổ sung cơ sở vật chất, 

mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu thực hiện 

nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

Các đơn vị được kiểm tra có ý thức chuẩn bị tốt nội dung báo cáo và các 

điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra. 

2. Tồn tại 

Một số đơn vị tại thời điểm kiểm tra có một số chỉ tiêu đạt quá thấp (tỷ lệ 

huy động trẻ nhà trẻ, tỷ lệ nuôi ăn bán trú). 

Một số đơn vị việc phát triển GDMN ngoài công lập còn chậm, một số cơ 

sở chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động (nhóm, lớp trong Nhà Dòng). 

III. Một số yêu cầu sau khi kiểm tra 

Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra, 

thực hiện và chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về GDMN, nhất là GDMN ngoài 

công lập theo quy định hiện hành. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDMN tăng cường các biện pháp huy động trẻ 

đến trường, đặc biệt trẻ nhà trẻ. 

- Chỉ đạo các trường mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể 

chất và tinh thần. 

- Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ. Chú trọng công tác nuôi ăn bán trú cho trẻ mầm non, đảm bảo 

chế độ ăn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc 

thực phẩm trong các cơ sở GDMN. 
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- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các cơ sở 

GDMN, đặc biệt GDMN ngoài công lập. 

- Chỉ đạo các cơ sở tiếp tục có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang 

thiết bị để đảm bảo nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt công 

tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức cho giáo viên học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ năng chăm sóc, 

giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Phát huy vai trò của Nhân dân 

trong các địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện các hoạt động trái quy định, không 

đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị chính quyền địa phương xử lý theo quy định. 

Thiết lập đường dây nóng để người dân thuận tiện trong việc tố cáo và phản ánh 

kịp thời vấn đề bạo hành trẻ. 

Phòng GDĐT tích cực tham mưu với UBND huyện, thành phố chỉ đạo 

UBND cấp xã tăng cường công tác phối hợp với phòng GDĐT kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ các cơ sở GDMN ngoài công lập. Tham mưu UBND cấp huyện cấp phép 

thành lập cho trường; UBND cấp xã cấp phép thành lập cho nhóm, lớp đủ điều 

kiện; đình chỉ, giải thể đối với trường, nhóm, lớp không đủ điều kiện. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố 

tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDMN nghiêm 

túc thực hiện nhiệm vụ năm học và khắc phục những tồn tại nêu trên./. 

 
Nơi nhận:  

- Như kính gửi (để t/h); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- PGĐ Nguyễn Quang Long (để c/đ); 

- Lưu: VT, GDMN.                                                             
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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