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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:154/GDĐT
V/v tăng cường các biện pháp quản
lý các cơ sở mầm non tư thục

Tân Yên, ngày 18 tháng 05 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường Mầm non trong huyện.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở mầm non (nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo) độc lập tư thục trên địa bàn huyện, Phòng GD&ĐT yêu cầu các
trường mầm non công lập thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tham mưu, phối hợp với UBND xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát các điều kiện hoạt động, chất lượng hoạt động đặc biệt là công tác
đảm bảo an toàn cho trẻ của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục trên địa
bàn theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 về Điều lệ
trường mầm non; Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ
GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và các
văn bản chỉ đạo của cấp trên.
2. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng về kĩ năng quản lý
cho chủ cơ sở, nhóm lớp độc lập tư thục; quán triệt rõ quy định về quyền hạn,
trách nhiệm, các yêu cầu trong khi tổ chức hoạt động để chủ cơ sở chủ động, tự
tin trong công tác quản lí. Đồng thời hướng dẫn cơ sở thường xuyên thực hiện
các nội dung chuyên môn theo Chương trình Giáo dục mầm non theo quy định.
Tạo điều kiện tiếp tục cho giáo viên các nhóm, lớp độc lập tư thục được tham
gia các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn với nhà trường. Phân công cán bộ
quản lý, giáo viên trực tiếp phụ trách các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo rõ ràng, cụ thể.
Hằng tháng, nhận xét, đánh giá về kết quả hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
mà nhà trường quản lí.
3. Hướng dẫn các cơ sở tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phòng học, bếp
ăn, công trình vệ sinh, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, lắp đặt hệ thống
camera… để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo
an toàn cho trẻ. Thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm,
không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở GDMN; thực hiện nghiêm
túc về việc ký kết hợp đồng mua, bán thực phẩm và qui trình giao nhận, chế biến
thực phẩm. Tổ chức bữa ăn bán trú trong cơ sở đảm bảo dinh dưỡng hợp lý theo
quy định tại Thông tư 28/2016/TT/BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.
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4. Gắn trách nhiệm của chủ sơ sở để tăng cường các giải pháp xây dựng
môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh
thần cho trẻ. Chủ cơ sở, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoàn toàn chịu
trách nhiệm về chất lượng hoạt động, các vấn đề có liên quan đến cơ sở.
5. Hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ
năng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng, tránh tại nạn thương tích cho người chăm
sóc trẻ, các bậc cha mẹ và cộng đồng, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục
những yếu tố nguy cơ mất an toàn đối với trẻ.
6. Nếu có phát hiện hoặc nghe dư luận phản ánh dấu hiệu nghi ngờ cơ sở
mầm non tư thục vi phạm, tuyệt đối không bao che, dung túng cho những hành
vi trái với lương tâm, đạo đức nhà giáo. Cần thực hiện tốt công tác phối hợp với
UBND xã (thị trấn), Phòng GD&ĐT, Hội cha mẹ học sinh để làm rõ nguyên
nhân. Tuy nhiên, không được gây hoang mang cho phụ huynh, nhân dân khi
chưa có thông tin chính xác về sự việc. Đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của
Pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc để xảy ra
mất an toàn đối với trẻ; đình chỉ hoạt động hoặc giải thể đối với các cơ sở không
đủ điều kiện hoạt động.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non công lập trên địa bàn
huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Lưu: HCTH, GDMN.
Bản điện tử:
- Như kính gửi (t/h).
- Lãnh đạo Phòng (b/c).
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