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Số:          /SGDĐT-NVDH 

V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội 

nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 

2021-2022 và triển khai phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 

2022-2023 đối với GDMN. 

Ninh Thuận, ngày        tháng 8 năm 2022. 

    

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 

  

Căn cứ Chỉ thị số 1112/SGDĐT-NVDH ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Sở GDĐT triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm học 2021-

2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với giáo 

dục mầm non (GDMN), cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng và Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dạy và học (phụ trách GDMN); 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT và Chuyên viên phụ trách chuyên môn 

GDMN thuộc các Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Giao Phòng GDĐT các huyện, thành phố mời: đại diện Cán bộ quản lý của tất 

cả các trường mầm non, mẫu giáo công lập và tư thục trong toàn tỉnh. 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 08/9/2022. Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT - số 18 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Phân công báo cáo tham luận: 

- Theo danh sách đính kèm. 

- Các đơn vị gửi file về Phòng Nghiệp vụ Dạy và học (bộ phận GDMN) qua địa chỉ 

mail: phonggdmn.soninhthuan@moet.edu.vn, hạn chót vào ngày 06/9/2022. 

Đề nghị các Phòng GDĐT huyện, thành phố triển khai thực hiện và cử thành phần 

tham dự đúng quy đinh./. 

Nơi nhận:            
- Như kính gửi;                                                        

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- TP chức năng thuộc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, NVDH (Hiền).  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 

mailto:phonggdmn.soninhthuan@moet.edu.vn


PHÂN CÔNG BÁO CÁO THAM LUẬN 

Đính kèm theo công văn số             /SGDĐT-NVDH ngày        /8/2022 của Sở GDĐT 

 

STT Đơn vị Nội dung tham luận 

1. Trường MN, MG thuộc 

Phòng GDĐT huyện      

Thuận Bắc 

Giải pháp duy trì trẻ đến trường và tổ chức chăm 

sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu 

của Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 kéo dài 

2. Phòng GDĐT huyện 

Bác Ái 

Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả 

chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy 

trẻ làm trung tâm trong trường MN” tại huyện 

Bác Ái 

3. Trường MN, MG thuộc 

Phòng GDĐT thành phố  

Phan Rang – Tháp Chàm 

Giải pháp duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn 

cho trẻ khi đi học trực tiếp trở lại sau mùa dịch 

tại cơ sở GDMN ngoài công lập 
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