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        Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 

Thực hiện Công văn số 4035/BGDĐT-GDMN ngày 15/9/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tọa đàm giải pháp phát triển nhóm/lớp mầm non, 

tư thục; Sở GDĐT triệu tập đại biểu tham dự tọa đàm với các nội dung, như sau:  

1. Nội dung 

a) Giải pháp giải quyết những khó khăn, hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở độc lập (CSĐL) (có thể nêu những giải pháp thực hiện chính sách theo 

quy định và ban hành chính sách địa phương và đề xuất các giải pháp...).  

b) Giải pháp giải quyết khó khăn về đội ngũ (thiếu giáo viên, giáo viên chưa 

đạt chuẩn trình độ đào tạo, đặc biệt trong điều kiện về quy định nâng chuẩn hiện 

nay; năng lực chuyên môn còn hạn chế…).  

c) Đề xuất giải pháp để hỗ trợ nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại CSĐL, trong đó nêu cụ thể các giải pháp về công tác quản lý, phối 

hợp liên ngành...  

d) Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương nhiều CSĐL đã bị 

ảnh hưởng những gì (số cơ sở xin dừng hoạt động; giải thể; số giáo viên nghỉ 

việc; số cơ sở chưa khai giảng; số cơ sở khó khăn về kinh phí để trả cho thuê cơ 

sở vật chất, trả lương...); giải pháp của tỉnh để hỗ trợ là gì? Trường hợp dịch kéo 

dài thì giải pháp như thế nào khi sẽ bị giảm tỷ lệ huy động do nhiều CSĐL và 

trường mầm non ngoài công lập không có trẻ đến trường.  

2. Thời gian, địa điểm, hình thức và thành phần  

a) Thời gian: Từ ngày 27-29/9/2021, khai mạc vào 8h30 ngày 27/9/2021.  

b)  Địa điểm 

- Đại biểu thuộc Sở GDĐT tham dự họp tại phòng họp số 1 của Sở GDĐT. 

- Đại biểu thuộc phòng GDĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham dự 

họp tại  phòng GDĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 
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c) Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến phầm mềm Microsoft Teams hoặc 

Google meet (Sở GDĐT sẽ cung cấp đường link tham dự tọa đàm qua địa chỉ 

Email của phòng GDĐT thành phố Phan Rang-Tháp Chàm). 

d) Thành phần tham dự   

- Đại biểu Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở GDĐT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính và phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở và chuyên viên phụ trách giáo dục 

mầm non thuộc Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở GDĐT. 

-  Đại biểu phòng GDĐT: Đại diện phòng GDĐT thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm (01 người), đại diện cơ sở độc lập (01 người) và đại diện phường/xã 

(01 người): Giao phòng GDĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lựa chọn và cử 

người tham dự tọa đàm.  

3. Công tác chuẩn bị 

- Phòng GDĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thông báo đến cơ sở 

độc lập và đại diện phường/xã theo số lượng được nêu tại mục thành phần tham 

dự. Chuẩn bị các điều kiện (cơ sở vật chất, thiết bị cho việc tổ chức tọa đàm 

trực tuyến). 

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở GDĐT chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cho 

việc tổ chức tọa đàm trực tuyến.  

Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triệu tập, 

cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Mọi thông tin chi tiết về Tọa đàm 

xin liên hệ với Bà Phạm Thị Mộng Liên, chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ 

Dạy học - Di động: 0918890428 để được hỗ trợ, hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận:                                              
- Như trên;                                         

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Bộ phận mầm non Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVDH.             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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