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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2020 đối với giáo dục mầm non 

  

 Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch số 46/KH-BGDĐT ngày 

31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; Quyết định 

số 4986/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc giao dự 

toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, Bộ  GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 đối với giáo dục mầm non, cụ 

thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

- Kiểm tra giám sát, đánh giá việc duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng Phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em mầm non 5 tuổi (PCGDMNTNT), chuẩn bị cho 

trẻ sẵn sàng vào lớp 1; 

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non 

(PTGDMN) giai đoạn 2018-2025; Thảo luận đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo; 

- Tập huấn thực hành, xây dựng và chỉ đạo nhân rộng mô hình tăng cường 

tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm 

non có đông trẻ em người dân tộc thiểu số (DTTS). 

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. 

 II. Nội dung 

 1. Kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, công nhận đạt chuẩn  duy trì PCGDMNTNT; 

Tổ chức Hội thảo đánh giá việc duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT và 

xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.  

 2. Hội thảo sơ kết đánh giá việc thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-

2025;    

 3. Tập huấn thực hành, xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ 

mầm non người DTTS. 

 III. Tiến độ công việc 

 1. Tổ chức Hội thảo đánh giá việc duy trì, nâng cao chất lượng 

PCGDMNTNT và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

  - Thời gian: Tháng 9/2020; 

 - Thành phần: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Kho bạc 

Nhà nước; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, Sở Tài 
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chính, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục Mầm non (GDMN) , phòng 

Kế hoạch Tài chính, phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (mỗi 

đơn vị 01 người), tổng cộng 06 người/tỉnh, thành phố. 

- Địa điểm: Tập trung tại phía Bắc (Dự kiến tại tỉnh Hải Phòng). 

2. Tổ chức Hội thảo sơ kết, đánh giá việc thực hiện Đề án PTGDMN 

giai đoạn 2018-2025 

 - Thời gian: tháng 11/2020; 

 - Thành phần: Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; đại diện Văn phòng 

Chính phủ; đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; đại diện lãnh 

đạo phòng GDMN, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Sở 

GDĐT (mỗi đơn vị 01 người), tổng cộng 06 người/tỉnh, thành phố. 

 - Địa điểm: Tập trung tại 02 miền (Dự kiến tại TP Huế, TP Hồ Chí Minh). 

3. Kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật công nhận duy trì đạt chuẩn 

PCGDMNTNT  

- Thời gian dự kiến tháng 8-10/2020;  

- Địa điểm: Kiểm tra 04 đơn vị cấp tỉnh (Bắc Giang, Quảng Nam, Hà Tĩnh, 

Vĩnh Long). 

 4. Tập huấn thực hành, chỉ đạo nhân rộng mô hình tăng cường tiếng 

Việt cho trẻ mầm non người DTTS 

 - Thời gian: dự kiến tháng 10/2020; 

 - Thành phần: Đại diện lãnh đạo phụ trách giáo dục mầm non, chuyên viên 

phụ trách giáo dục mầm non thuộc sở (02 người), đại diện lãnh đạo phòng GDĐT 

cấp huyện (02 người); hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non có nhiều trẻ em người 

DTTS (02 người); giáo viên mầm non trực tiếp dạy trẻ em người DTTS (02 

người), tổng cộng 08 người/tỉnh, thành phố. 

 - Địa điểm: Tập trung tại 2 miền: phía Bắc tại tỉnh Điện Biên và phía Nam 

tại tỉnh Kon Tum. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Vụ Giáo dục Mầm non  

 - Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, ban hành công văn hướng dẫn 

các địa phương thực hiện các nội dung của Kế hoạch; 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức các 

cuộc kiểm tra giám sát, hội thảo, tập huấn; 

 - Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện. 

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, 

Cục Cơ sở vật chất 

- Tham gia xây dựng báo cáo đánh giá về Công tác PCGDMNTNT; Báo 

cáo sơ kết thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025; 
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- Tham gia Hội thảo đánh giá việc duy trì, nâng cao chất lượng 

PCGDMNTNT và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Hội thảo đánh 

giá việc thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025. 

3. Các sở giáo dục và đào tạo 

- Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác 

PCGDMNTNT; triển khai thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025 và 

công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non người DTTS. 

- Sở GDĐT các tỉnh tham mưu cho Ban chỉ đạo PCGD-XMC của tỉnh báo 

cáo kết quả thực hiện PCGDMNTNT giai đoạn 2011-2020; Báo cáo kết quả triển 

khai, thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025 (đề cương và biểu mẫu sẽ 

có công văn gửi sau). 

- Các Sở GDĐT: Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Vĩnh Long tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo PCGD-XMC của tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện 

PCGDMNTNT năm 2019 theo yêu cầu tại Điều 28 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 

gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ GDMN) trước ngày 20/7/2020 để phục vụ công tác kiểm 

tra (Lịch kiểm tra cụ thể từng tỉnh sẽ có công văn sau). 

- Tham dự các cuộc Hội thảo, tập huấn đầy đủ, đúng thành phần. 

V. Kinh phí  

Kinh phí thực hiện Hội thảo đánh giá việc duy trì, nâng cao chất lượng 

PCGDMNTNT và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Hội thảo sơ kết, 

đánh giá việc thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018-2025; kiểm tra, hỗ trợ kĩ 

thuật, công nhận duy trì PCGDMNTNT và triển khai nhân rộng mô hình tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS từ nguồn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ KHTC, Cục CSVC; Cục NG&CBQLGD (để t/h); 

- UBND các tỉnh, TP (để p/h ); 

- Các sở GDĐT (để t/h); 

- Lưu: VT, GDMN (8b). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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