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Số: 866 /SGDĐT-GDMN

Gia Lai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

V/v Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các
cơ sở GDMN và thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm giáo dục mầm non trong thời gian
còn lại của năm học 2019-2020

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1701/BGDĐT-GDMN ngày 15/5/2020 về việc đảm bảo an
toàn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo
dục mầm non trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020.
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT huyện/thị xã/thành phố kịp thời chỉ đạo các cơ
sở GDMN thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT về nhiệm
vụ GDMN trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19; Ưu tiên chuẩn bị cho trẻ 5
tuổi sẵn sàng vào lớp 1 (Lưu ý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày
28/6/2013 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1).
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của
Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Đối với cơ sở GDMN có tổ chức ăn
bán trú cho trẻ, thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo công văn này.
3. Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở
GDMN theo yêu cầu Công văn số 548/SGDĐT-GDMN ngày 31/3/2020 về việc đảm bảo
an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; và Kế hoạch
số 490/KH-SGDĐT ngày 24/3/2020 của Sở GDĐT Kế hoạch Chuyên đề: Đẩy mạnh
phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN.
4. Tổ chức tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy
trẻ làm trung tâm” theo nội dung Công văn số 1719/SGDĐT-GDMN ngày 10/10/2019 của
Sở GDĐT. Thời gian tổ chức tổng kết cấp huyện được kết thúc trước 30/6/2020. Báo cáo
tổng kết chuyên đề và các báo cáo tham luận của các đơn vị nộp về Sở trước ngày
05/7/2020 qua hộp thư: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn.
Nhận được Công văn này, đề nghị lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu
có vướng mắc gì, liên hệ Phòng GDMN, Sở GDĐT (ĐT: 02693 826 876) để được giải
đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P.GDMN.
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