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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non đầu năm học 2022 - 2023

Kính gửi: Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ thông tư 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; Công

văn số 4216/BGDĐT-GDMN ngày 30/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm
non, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai báo cáo như sau:

1. Các văn bản trọng tâm đã triển khai
- Công văn 1465/SGD&ĐT-VP ngày 26/8/2022 về hướng dẫn nhiệm vụ

trọng tâm năm học 2022-2023;
- Kế hoạch 140/KH-SGD&ĐT ngày 30/6/2022 về thực hiện công tác bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2022 và năm
học 2022-2023;

- Công văn 1490/SGD&ĐT-GDMN ngày 30/8/2022 về hướng dẫn nhiệm
vụ GDMN năm học 2022-2023;

- Công văn 839/SGD&ĐT- GDMN, ngày 27/5/2022 về hướng dẫn chuẩn
bị các điều kiện năm học, cấp học mầm non;

- Công văn 1619/SGD&ĐT-GDMN, ngày 20/9/2022 về tăng cường các biện
pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong các cơ sở GDMN;

- Công văn 1631/SGD&ĐT-GDMN, ngày 20/9/2022 về tổ chức hoạt động giáo
dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Kế hoạch 121/KH-SGD&ĐT, ngày 20/7/2021 về thực hiện Đề án Tăng
cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa
bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch 122/KH-SGD&ĐT, ngày 27/7/2021 về chuyên đề “Xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện các hoạt động của Dự án, Đề tài nghiên cứu khoa học, chương
trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm, dự án Unicef.

2. Quy mô trường, lớp, trẻ em, đội ngũ, cơ sở vật chất

2.1. Quy mô trường, lớp, trẻ em

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 197 trường và 744 điểm trường lẻ. Tổng
số nhóm, lớp: 2.350 (trong đó nhóm trẻ: 365, lớp mẫu giáo: 1985). Tổng số trẻ
em: 57.381 (trong đó, trẻ nhà trẻ: 9809 đạt tỷ lệ huy động 28,5%; trẻ mẫu giáo:

47.572 đạt tỷ lệ huy động 96,8%, trẻ mẫu giáo 3 tuổi đạt 94,4%, trẻ mẫu giáo 4
tuổi đạt 96,9%, mẫu giáo 5 tuổi duy trì 99,8%).
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2.2. Cơ sở vật chất

- Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường theo hướng kiên

cố hóa và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tỉ lệ 01 phòng/01 lớp với tổng số 2350
phòng học (kiên cố 1.591, đạt 67,7% tăng 0,8% so với cùng kì năm học 2021-
2022, bán kiên cố 729, chiếm 31%; tạm, mượn 20 phòng, chiếm 1,3% giảm 0,3%
so với cùng kì năm học trước). 

- Cảnh quan, quy hoạch xây dựng các trường, điểm trường được sắp xếp
khoa học, thẩm mỹ hơn, đảm bảo có đủ thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu đối với
các lớp mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi.

2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV)

Tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên: 5328 người (CBQL: 486; giáo viên:

4302; nhân viên: 540). Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo Luật Giáo dục
2019: 3917/4302, đạt 91%; chưa đạt chuẩn: 387/4302 người, chiếm 9%. Định
mức trung bình toàn tỉnh đạt 1,86 giáo viên/nhóm, lớp.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

3. Kinh phí

Tổng kinh phí chi thường xuyên đã quyết toán chi NSNN cho GDMN là

635.097 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước là 507.529 triệu đồng,
các nguồn khác.

4. Khó khăn, vướng mắc
- Một số xã vùng cao, định mức giáo viên/lớp còn thấp so với mức trung

bình toàn tỉnh, do đó gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Một số quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương chưa được sửa đổi,

điều chỉnh, bổ sung kịp thời để giải quyết các vấn đề lớn mà thực tiễn đang đặt ra.
Cụ thể: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi (chưa có trong Luật Giáo

dục 2019), chưa có quy định chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non công lập
thành ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

- Do đặc thù miền núi, vùng cao quỹ đất giành để xây dựng trường MN hẹp;
một số xã còn nhiều điểm trường, khó khăn trong việc đầu tư nguồn lực, nâng cao
chất lượng chăm sóc, giáo dục, vẫn còn một số phòng học chưa được xây dựng
kiên cố và phải học mượn, nhờ, học tạm (chiếm 32,3%); còn nhiều điểm trường
thiếu công trình vệ sinh, bếp ăn đạt chuẩn, chưa đảm bảo đủ nước sạch; thiếu đồ

dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ dưới 5 tuổi và thiết bị giáo dục hiện
đại.

- Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành và phổ cập xóa mù chữ chưa được hoàn

thiện kịp thời gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình cập nhật dữ liệu.
III. Kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT
1. Bộ GD&ĐT nghiên cứu ban hành quy định cho trẻ MN làm quen với

tin học trong các cơ sở GDMN.
2. Tăng mức hỗ trợ  tiền ăn trưa cho trẻ; Tăng chế độ cho giáo viên cho giáo

viên dạy lớp ghép và tăng cường Tiếng Việt.

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai trân trọng báo cáo Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT./.
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Nơi nhận:              
- Bộ GD&ĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.

      GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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