UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1257/SGDĐT-GDMNTH

Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v triệu tập đại biểu tham dự buổi làm việc
với Đoàn công tác của Bộ GDĐT

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1262/BGDĐT-GDMN ngày 05/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về việc khảo sát xây dựng Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ
em mẫu giáo (3-4 tuổi), nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Đề án Hỗ trợ phát
triển GDMN vùng khó giai đoạn 2023-2030 (gọi tắt là 02 Đề án), Bộ GDĐT tổ chức Đoàn
khảo sát, nắm thông tin thực tế tại 02 đơn vị cấp huyện của tỉnh Gia Lai để xây dựng 02 Đề
án, Sở GDĐT triệu tập đại biểu tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ GDĐT
như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 25/5/2022.
- Địa điểm: Hội trường A, Sở GDĐT, số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku.
2. Nội dung: (Có Chương trình kèm theo).
3. Thành phần:
Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT và chuyên viên phụ trách GDMN của các huyện, thị xã,
thành phố.
Các đại biểu tham dự nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để tham gia thảo luận và thực hiện
các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố cử đại biểu tham dự đầy đủ,
đúng thời gian. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ
với Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, SĐT: 02693.826.876) để được
hướng dẫn.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.

Bùi Khoa Nghi

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GDĐT
TẠI SỞ GDĐT NGÀY 25/5/2022
Thời gian: Từ 8h00 phút đến 11h30 phút
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Nội dung

Giới thiệu đại biểu tham dự
Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ
đạo, điều hành buổi làm việc
Báo cáo tóm tắt các chỉ số chính về
đặc điểm, tình hình phát triển GDMN
của tỉnh, khó khăn vướng mắc. Đề
xuất các giải pháp để thực hiện tốt
công tác PCGD, trong đó có PC MG
3-5 tuổi; đề xuất kiến nghị các chính
sách cần bổ sung, giải pháp để triển
khai Đề án PC MG và Vùng khó
khăn trong thời gian tới
Trao đổi, thảo luận, trọng tâm theo
các nội dung như sau:
1. Bất cập, nội dung cần điều chỉnh,
bổ sung về VB TW và Chính sách địa
phương (Tập trung vào: QĐ 1677,
QĐ 1436, QĐ 33, NĐ 105, các văn
bản về tài chính, đầu tư CSVC)
2. Khó khăn trong việc quy hoạch
trường, lớp, đất đai, phát triển
GDMN NCL
3. Vấn đề đội ngũ (tình hình thừa,
thiếu, phương án bổ sung, chính sách
cho GV, đào tạo, BD …);
4. Tài chính (Công tác tự chủ tài
chính, các bất cập hiện nay về nguồn
vốn, khó khăn trong lồng ghép nguồn
vốn, đề xuất giải pháp);
5. Thực hiện Chương trình GDMN;
đổi mới chất lượng chăm sóc GD trẻ;
giải pháp huy động trẻ, nâng cao tỷ lệ
chuyên cần với trẻ MG…
6. Trao đổi thảo luận về phương án
phổ cập (có cần thí điểm không, tiêu
chuẩn PC từng độ tuổi hay tổng 3-5
tuổi; có nên đưa mức độ 1-2 để nâng
cao chất lượng không…)
Tóm tắt các kết quả làm việc

Người điều
hành

Người thực hiện

Sở GDĐT

Thành viên tham dự

Sở GDĐT

Bộ GD&ĐT

Bộ GDĐT

Sở GDĐT

Bộ GDĐT

Bộ GDĐT

Thành viên tham dự:
Hội đồng nhân dân
tỉnh; Sở Tài chính; Sở
Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Nội vụ; Sở Lao
động-Thương binh và
Xã hội;
Hội liên hiệp phụ nữ;
Ban dân tộc tỉnh;
Lãnh đạo Sở GDĐT,
phòng GDMNTH,
phòng KH-TC, phòng
TC-CB thuộc Sở
GDĐT;
Đại diện lãnh đạo
Phòng GDĐT và
chuyên viên phụ trách
GDMN của các
huyện, thị xã, thành
phố.

Ghi
chú

