
      UBND TỈNH NAM ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
    Số:         /SGDĐT-GDMN                            Nam Định, ngày      tháng 5  năm 2020 
    V/v đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các 

  cơ sở GDMN và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

GDMN trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020.   

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

Thực hiện công văn số 1701/BGDĐT-GDMN ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở GDMN và thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non trong thời gian còn lại của năm học 2019-

2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN thực 

hiện nghiêm túc các văn bản như sau: 

1. Công văn số 1701/BGDĐT-GDMN ngày 15/5/2020 của Bộ GD&ĐT (Kèm theo 

công văn này); 

* Lưu ý: 

- Công tác nuôi ăn bán trú: Đảm bảo đủ các thành phần dinh dưỡng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn 24h/24h 

đúng quy định; phòng học thoáng mát, đủ quạt mát, đủ nước uống, nước sinh hoạt đảm 

bảo an toàn cho trẻ trong dịp thời tiết nắng nóng;  

- Linh hoạt trong tổ chức các hoạt động giáo dục; điều chỉnh lịch sinh hoạt hợp lý 

theo thời tiết; không tổ chức hoạt động ngoài trời, cho trẻ chơi ở sân trường khi trời nắng 

nóng và nhiệt độ ngoài trời lên cao;  

  2. Công văn số 439/SGDĐT-GDMN ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc Đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh; 

 3. Công văn số 526/SGDĐT-GDMN ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Hướng dẫn tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu chương trình 

GDMN trong bối cảnh phòng chống Covid-19;  

4. Công văn số 1405/SGDĐT-GDMN ngày 04/11/2019 cuả Sở GD&ĐT về việc Kế 

hoạch tổng kết chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 

2016-2020”. Các phòng GD&ĐT tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề, lựa chọn 

01 cơ sở GDMN tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT bằng 

văn bản và email (qua phòng GDMN ) trước ngày 30/6/2020.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố nghiêm túc triển 

khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở GD&ĐT (qua phòng 

GDMN) để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên;  

 - Đ/c Giám đốc (để báo cáo);                                                 

 - Lưu: VT, GDMN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Đức Thọ 
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