
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /BGDĐT-GDMN 

V/v Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các 

cơ sở giáo dục mầm non và thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm giáo dục mầm non trong thời 

gian còn lại của năm học 2019-2020 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

 Kính gửi:  - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; 

        - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; 

        - Ban Phụ nữ Quân đội. 

 

Sau thời gian ở nhà tránh dịch, đến nay hầu hết các cơ sở giáo dục mầm 

non (GDMN) đã đón trẻ em đến trường. Gần 4 tháng không đến trường, nếp sinh 

hoạt của trẻ có nhiều xáo trộn, nhiều cơ sở GDMN ngoài công lập sẽ có khó khăn 

về đội ngũ giáo viên (một số cơ sở GDMN do giáo viên bỏ việc dẫn đến tình trạng 

thiếu giáo viên), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em trong các cơ 

sở GDMN. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở GDMN và hoàn thành 

nhiệm vụ năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu sở GDĐT các tỉnh, 

thành phố; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; Ban Phụ nữ Quân 

đội (sau đây gọi tắt là các sở GDĐT) chỉ đạo các phòng GDĐT và các cơ sở 

GDMN: 

1. Thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 của Chính 

phủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ GDĐT. Đối với các cơ sở GDMN có 

tổ chức ăn bán trú cho trẻ, thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo công 

văn này.  

2. Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các 

cơ sở GDMN theo yêu cầu tại công văn số 1065/BGDĐT-GDMN ngày 

26/03/2020 của Bộ GDĐT về việc đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ 

em trong các cơ sở GDMN và Kế hoạch số 157/KH-BGDĐT ngày 13/03/2020 

của Bộ GDĐT về việc đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở 

GDMN.  

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tổng kết 05 năm triển khai 

chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo yêu cầu tại Công 

văn số 4295/BGDĐT-GDMN ngày 19/09/2019 của Bộ GDĐT về việc  Hướng dẫn 
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tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung 

tâm”; Điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ 

em mầm non trong thời gian còn lại của năm học theo hướng dẫn tại công văn số 

1268/BGDĐT-GDMN ngày 14/04/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức 

chăm sóc giáo dục trẻ em mầm non đáp ứng Chương trình GDMN trong bối cảnh 

phòng, chống dịch Covid-19; Ưu tiên chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 

một (Lưu ý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của 

Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1). 

4. Các sở GDĐT gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề “Xây 

dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo 

danh sách 03 cơ sở GDMN tiêu biểu trong thực hiện Chuyên đề để đề xuất Bộ 

trưởng tặng bằng khen (Riêng TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh mỗi đơn vị đề xuất 

5 cơ sở GDMN tiêu biểu) và báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 về Bộ GDĐT 

(qua Vụ GDMN) chậm nhất trước ngày 30/07/2020. 

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc cần báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ GDMN) để kịp thời giải quyết. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (đề phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, Vụ GDMN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 

 

 

 

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Phụ lục 

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19  

đối với cơ sở giáo dục mầm non 
(Kèm theo công văn số            /BGDĐT-GDMN ngày        / 5 / 2020 của Bộ GDĐT) 

 

 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ hướng dẫn tại công văn 

số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Bộ 

GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú cho trẻ cần thực 

hiện các biện pháp sau: 

1. Các bếp ăn trong cơ sở GDMN cần thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các 

yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. Chỉ những cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định 

mới được hoạt động. 

2. Người chế biến thức ăn, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn phải đeo khẩu 

trang; giữ khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên chế biến, phục vụ và người sử 

dụng thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; những người có ít nhất một trong 

các triệu chứng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại bếp ăn, phục vụ ăn 

uống cho trẻ. 

3. Khu vực chế biến thức ăn phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng 

để rửa tay và có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay cho người sơ chế, 

chế biến thực phẩm. 

4. Đối với các suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao gói trong 

hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển. 

5. Khu vực tổ chức ăn uống cho trẻ đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo 

an toàn; có đủ dụng cụ ăn uống cho riêng từng trẻ và được vệ sinh sạch sẽ, khử 

khuẩn trước và sau khi sử dụng.  

6. Hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn, giữ vệ sinh, hạn chế di chuyển, không 

nói to, cười đùa trong khi ăn uống. 

7. Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định. 

8. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm theo các tiêu chí nêu trên, người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non chịu 

trách nhiệm về đảm bảo an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý. 


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2020-05-14T10:59:36+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Bá Minh<nbminh@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2020-05-15T09:24:56+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Hữu Độ<nhdo@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T19:57:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T19:57:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T19:57:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T19:57:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T19:57:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-15T19:58:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




