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#SoKyHieuVanBan

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn và nâng 
cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm 
non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025” 

trong cơ sở GDMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo trên toàn huyện;
- Chủ các nhóm, lớp độc lập tư thục trên toàn huyện.

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn,phòng, chống 
tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN); Công văn số 
2361/SGDĐT-GDMNTH ngày 02/12/2022 của Sở GDĐT về việc tăng cường công 
tác đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non 
lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021-2025 trong cơ sở GDMN, Phòng GDĐT đề 
nghị các cơ sở GDMN thực hiện các nội dung sau:

I. Công tác đảm bảo an toàn trong cơ sở GDMN
1. Cơ sở GDMN nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về việc  xây dựng 
trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN; Cơ 
sở GDMN xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả; 
đặc biệt lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy trong cơ  sở GDMN.

2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện 
nghiêm túc Công văn số 3032/UBND-KGVX ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc "Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ em tại 
các cơ sở giáo dục mầm non"; Chủ các nhóm, lớp độc lập tư thục, Hiệu trưởng các 
trường mầm non tư thục nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp liên 
quan đến công tác tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập.

3. Các trường Mầm non, Mẫu giáo công lập có nhóm, lớp độc lập tư thục 
trên địa bàn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã/thị trấn, các đơn vị liên quan tăng 
cường hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng 
đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm, lớp độc lập tư thục. Chú 
trọng công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ. Đối với 
nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đang hoạt động nhưng chưa có quyết định 
cho phép thành lập, đề nghị Hiệu trưởng báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT, UBND 
xã/thị trấn kiểm tra, kiên quyết đình chỉ hoạt động cho đến khi đủ điều kiện đảm 
bảo theo quy định.

4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm 
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các cơ sở GDMN đều an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết 
diễn biến phức tạp.

5. Thường xuyên rà soát, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, 
đồ chơi, phương tiện, dụng cụ máy móc phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN; những đồ dùng hư hỏng, không sử dụng được, 
kiểm tra và phát hiện, xử lí kịp thời các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng có nguy 
cơ gây mất an toàn đối với trẻ em.

II. Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai 
đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chuyên đề)

1. Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 01/09/2021 của Phòng GDĐT 
về Kế hoạch Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai 
đoạn 2021-2025 các cơ sở GDMN triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề đúng 
tiến độ cho từng năm học và giai đoạn; tùy tình hình thực tế tại địa phương tiếp tục 
thực hiện hiệu quả các Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. 
Tập trung xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, thân thiện, gần gũi; các 
khu vực trong nhà trường quy hoạch phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú tạo 
điều kiện thuận lợi cho trẻ được hoạt động trải nghiệm. 

2. Các cơ sở GDMN tập trung đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm thực hiện có hiệu quả Chuyên đề và 
chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình GDMN mới; Khai thác triệt để đồ dùng 
đồ chơi sẵn có khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ; đồ dùng đồ chơi tự 
làm phải đảm bảo an  toàn và hiệu quả, tránh hình thức dẫn đến lãng phí.

3. Các cơ sở GDMN tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định 
hướng phát triển năng lực cho đội ngũ; hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn đa 
dạng, nội dung phong phú, phù hợp nhu cầu thực tế đội ngũ của nhà trường.

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại cơ sở; tiếp tục thực hiện công tác 
truyền thông nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng Chuyên đề. Báo cáo kết quả triển 
khai chuyên đề, gửi về Phòng GDĐT vào cuối năm học và theo định kỳ.

Phòng GDĐT đề nghị các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Phòng GDĐT để được hướng 
dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   #ChuKyLanhDao
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