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Số:          /BGDĐT-GDMN  
V/v Khảo sát tình hình cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên làm việc tại  

cơ sở GDMN ngoài công lập bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hà Nội, ngày         tháng  12  năm 2021 

 

    Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố1 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 1258/KH-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xây dựng Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức thực hiện 

việc khảo sát tình hình cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở 

giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cụ thể như sau:  

  1. Mục đích 

Xác định được những vấn đề nhằm xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) 

ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giúp giảm thiểu những tác 

động tiêu cực của đại dịch đối với hệ thống giáo dục quốc dân.  

  2. Nội dung, thành phần 

2.1. Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ cơ sở 

GDMN ngoài công lập và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ 

sở GDMN ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: sở GDĐT các 

tỉnh, thành phố. 

  2.2. Thu thập ý kiến qua hình thức khảo sát trực tuyến:  

  - Cán bộ Phòng GDMN sở GDĐT các tỉnh, thành phố; phòng GDĐT các 

quận, huyện. 

  - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở GDMN ngoài 

công lập.   

  3. Tổ chức thực hiện 

  - Bộ GDĐT gửi biểu mẫu khảo sát (files, links) tới sở GDĐT các tỉnh, 

thành phố kèm theo công văn này.  

                                                 
1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. 
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  - Sở GDĐT các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham gia khảo sát và gửi 

biểu mẫu khảo sát trực tuyến tới các thành phần tham gia khảo sát, đôn đốc các 

cá nhân, đơn vị thực hiện khảo sát đảm bảo đúng thời gian quy định trước ngày 

20 tháng 12 năm 2021. 

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Nguyễn 

Thị Ánh Nguyệt, chuyên viên Vụ GDMN; số điện thoại: 0904.282.384./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Ngô Thị Minh (để b/c); 

- Lưu: VT, GDMN. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Minh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-14T11:18:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Bá Minh<nbminh@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-14T14:53:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-14T14:54:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-14T14:54:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




