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    Kính gửi: 

- Các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Trung tâm Y tế quận;  

- UBND 11 phường; 

  - Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận; 

  - Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận. 

 

Thực hiện Công văn số 485/SGDĐT-GDMN ngày 06/3/2023 của Sở      

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường quản lý cơ sở giáo dục mầm non 

ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội;  

 Để đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, 

tăng cường kỷ cương nề nếp trong quản lý, phòng chống bạo lực học đường, hạn 

chế tối đa tình trạng tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

UBND quận yêu cầu các đơn vị, UBND 11 phường, các trường học trên địa bàn 

quận và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Tham mưu UBND quận duy trì giao ban định kỳ với các phòng, ban, đơn 

vị liên quan, UBND 11 phường, các trường học trên địa bàn quận; các Chủ nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo tư thục về công tác quản lý giáo dục; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; 

Quán triệt, chỉ đạo các trường, chủ lớp mầm non độc lập triển khai các giải pháp 

đảm bảo thực hiện đúng các văn bản quy định về hướng dẫn nhiệm vụ năm học, 

quy chế chuyên môn cấp học mầm non.  

- Phối hợp với UBND 11 phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà 

soát về các điều kiện hoạt động của trường, nhóm, lớp mầm non độc lập. Chú 

trọng công tác kiểm tra sau cấp phép về các điều kiện duy trì chất lượng chăm sóc 

sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Thực hiện công khai định kỳ “Danh sách lớp mầm non độc lập đã được 

cấp phép trên địa bàn quận”. 

         2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận 

- Phối hợp với phòng GDĐT và UBND 11 phường thường xuyên kiểm tra 

đôn đốc công tác phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế học 
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đường, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các trường, lớp mầm non ngoài 

công lập trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích 

cho trẻ trong trường, lớp mầm non. 

3. UBND 11 phường 

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với các lớp mầm 

non độc lập trên địa bàn phường; Duy trì họp giao ban với các chủ lớp, tăng cường 

công tác kiểm tra sau cấp phép nhằm đảm bảo 100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 

lập hoạt động theo đúng quy định. Quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

chuyên môn phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an quận, phòng GDĐT để hướng 

dẫn các chủ lớp thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo các điều kiện về an 

ninh, an toàn lớp học.  

- Phát huy vai trò của nhân dân, hệ thống chính trị trên địa bàn phường kịp 

thời phát hiện các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động trái quy định; Có biện pháp 

xử lý nghiêm đối với các Chủ lớp mầm non độc lập không chấp hành nghiêm các 

quy định của cơ quan quản lý về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, các lớp mầm non độc lập đã được cấp phép để CMHS 

biết lựa chọn lớp đảm bảo điều kiện chăm sóc, giáo dục cho con em mình 

- Chịu trách nhiệm trước UBND quận về công tác quản lý các nhóm lớp 

mầm non độc lập trên địa bàn phường. 

         4. Hiệu trưởng các trường mầm non công lập trên địa bàn quận 

          Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục trẻ; thực hiện công tác tổng hợp, thống kê số liệu của các lớp 

mầm non độc lập trên địa bàn phường theo phân công, báo cáo phòng GDĐT theo 

đúng quy định. 

          5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận 

- Thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật về việc tổ chức và hoạt 

động của lớp, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rà soát phát hiện các yếu tố 

nguy cơ gây mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an ninh, an 

toàn lớp học. 

- Chú trọng chất lượng giáo viên theo Luật giáo dục 2019; tạo điều kiện về 

kinh phí, thời gian cho đội ngũ giáo viên được tham gia học nâng chuẩn theo trình 

độ đào tạo; tăng cường công tác đầu tư đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, bồi 

dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt quan tâm công 

tác giáo dục đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp, tình thương trách nhiệm đối 

với trẻ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.  

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh, công khai 

với CMHS về chất lượng, đội ngũ, thực đơn, nguồn gốc thực phẩm tạo sự đồng 

thuận, chia sẻ của CMHS trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 
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           UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường, Hiệu 

trưởng các trường học, Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn 

quận thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Định kỳ báo cáo UBND quận (qua 

phòng GDĐT để tổng hợp)./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 
- Đ/c Chủ tịch UBND quận; 
- Đ/c Đặng Khánh Hòa-PCT UBND quận;  
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Khánh Hòa 
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