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V/v xây dựng kế hoạch thực hiện
chỉ tiêu huy động trẻ mầm non ra lớp

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Năm học 2020-2021 theo số liệu thống kê tại thời điểm tháng 9/2020 toàn tỉnh đã
huy động trẻ mầm non (0-5 tuổi) ra lớp đạt 52.5%, trong đó trẻ nhà trẻ huy động đạt
8.33%, trẻ mẫu giáo đạt 89%. Nhiều đơn vị đã có nhiều giải pháp tốt trong việc huy động
trẻ mầm non ra lớp, đối với trẻ nhà trẻ tỉ lệ ra lớp cao tiêu biểu là huyện Đức Cơ (30.74%),
thành phố Pleiku (21.9%), Đak Pơ (10.73%), Ia Grai (10.32%), Kbang 8.88%, Chư Prông
7.86%, các đơn vị còn lại huy động dưới 4%. Đối với trẻ mẫu giáo đơn vị Pleiku huy động
ra lớp đạt 100%, các đơn vị Kbang, Ia Grai, Kông Chro, An Khê, Đức Cơ, thị xã Ayun Pa
có tỉ lệ huy động ra lớp từ 90-96%, các đơn vị còn lại chưa đạt chỉ tiêu giao.
Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Để tăng
cường huy động trẻ mầm non ra lớp bảo đảm đạt chỉ tiêu Tỉnh giao, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu huy động trẻ mầm non ra lớp
Chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2020-2021 ở mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố:
- Đối với trẻ 0 đến 36 tháng tuổi phấn đấu tăng ít nhất 5%.
- Đối với trẻ 3-5 tuổi đạt 91% trở lên,
- Tiếp tục duy trì huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99.5%.
Các đơn vị có tỉ lệ trẻ ra lớp cao được nêu ở trên tiếp tục duy trì và phát triển, các
đơn vị có tỉ lệ huy động thấp chưa đạt chỉ tiêu giao cần tích cực chỉ đạo, rà soát, kiểm tra
và đề ra các giải pháp nghiêm túc thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện huy động trẻ mầm non ra lớp
Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về mục tiêu phát triển giáo dục mầm non, về
quyền trẻ em, tác dụng của giáo dục mầm non đối với trẻ em, nâng cao nhận thức trong
toàn xã hội về vai trò trách nhiệm chăm lo phát triển giáo dục mầm non đáp ứng được
yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tổ chức rà soát, thống kê số lượng
trẻ trong độ tuổi mầm non ở từng thôn, làng, tổ dân phố, theo dõi lập danh sách trẻ từng
độ tuổi chưa được đến trường năm học 2020-2021 để tăng cường biện pháp vận động trẻ
ra lớp, đặc biệt tổ chức kiểm tra số lượng trẻ/lớp tại các điểm trường làng vùng dân tộc
thiểu số. Theo dõi lập danh sách trẻ học trái tuyến (có hộ khẩu tại địa bàn nhưng học nơi
khác, trẻ nơi khác đến học tại địa bàn) để xác định tỉ lệ huy động đúng với thực tế.
Tăng cường các điều kiện để thực hiện tốt Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ
sung, áp dụng Chương trình phù hợp bối cảnh địa phương. Tăng cường tiếng Việt cho trẻ

mầm non vùng dân tộc thiểu số; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; cải tạo
môi trường xanh, sạch, đẹp bảo đảm an toàn; xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng
đồng... nhằm tạo môi trường hoạt động của trẻ phong phú, đa dạng, hấp dẫn trẻ, thu hút
trẻ đến trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chủ động tham mưu chuyển đổi tên trường mẫu
giáo thành trường mầm non để tạo điều kiện cho trẻ dưới 3 tuổi được đến trường. Tuyên
truyền vận động thực hiện xã hội hóa giáo dục phát triển loại hình nhà trẻ, nhóm trẻ dân
lập, tư thục nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con cho các bậc phụ huynh và tăng tỉ lệ trẻ nhà trẻ
ra lớp.
Chỉ đạo tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề cấp trường, cấp huyện rút kinh
nghiệm từ thực tiễn đồng thời thống nhất giao chỉ tiêu cụ thể cho các trường để tổ chức
thực hiện, gắn nhiệm vụ huy động trẻ mầm non ra lớp với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm
nhà trường trong năm học 2020-2021, đưa chỉ tiêu thực hiện vào các tiêu chí xét thi đua
từng năm học.
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn báo cáo thực trạng tình hình huy
động trẻ mầm non ra lớp ở từng điểm trường, xây dựng các biện pháp thực hiện kế hoạch
năm 2021 và các năm của giai đoạn 2021-2025 (theo mẫu đính kèm). Phòng Giáo dục và
Đào tạo tổng hợp số liệu và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua hộp
thư phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn và bản có dấu xác nhận của Trưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo gửi qua hệ thống văn bản quản lý điều hành của Sở trước ngày
18/01/2021 để Sở tổng hợp báo cáo cấp trên. (Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ huy
động trẻ ra lớp, nêu rõ những khó khăn, tồn tại; biện pháp tháo gỡ những khó khăn; kết
quả đạt được đến tháng 12 năm 2020 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ các năm 2021
đến 2025, đề xuất giải pháp của đơn vị).
Trên cơ sở nội dung công văn này, đề nghị lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn kịp thời
triển khai, thực hiện và báo cáo đầy đủ các nội dung đúng thời gian quy định./.
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