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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 

                         Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

                                         - UBND các xã, thị trấn trong huyện; 

                                         - Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 741/HD-SGDĐT ngày 19/5/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 

2022; UBND huyện hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho trẻ mầm non năm 2022 

với nội dung cụ thể như sau:  

 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hoạt động hè 

theo quy định.  

- Tổ chức kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non 

trong dịp hè. 

- Có số điện thoại thường trực 24/24 giờ để các đơn vị, cá nhân liên hệ khi 

có việc bất thường xảy ra.  

 2. Đối với UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo các ban, ngành của địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện  cho các cơ sở 

GDMN chăm sóc, giáo dục trẻ trong dịp hè; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của 

tháng hành động vì trẻ em, quyền trẻ em, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng 

đồng, gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ; phổ biến kiến thức pháp luật về 

quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ 

em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hành vi sai trái đối với 

trẻ em; quản lý trẻ trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến trẻ. 

- Tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 

theo quy định. 

- Triển khai thực hiện các văn bản và giúp đỡ các cơ sở giáo dục làm tốt 

công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, 

phòng chống bạo hành trẻ em… 

- Cử người tham gia các đoàn kiểm tra các cơ sở GDMN của Phòng GDĐT 

khi có yêu cầu. 

 3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non 

- Tổ chức khảo sát nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ trong thời gian hè; tổ chức 

cho cha mẹ trẻ đăng ký gửi trẻ theo nguyện vọng báo cáo về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo trước ngày 02/6/2022. 

- Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ sở giáo dục, chủ động xây dựng kế hoạch 

nuôi dưỡng, chăm sóc, vui chơi và giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ; trong đó 
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nêu rõ thời gian, kinh phí; nội dung tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, vui chơi và 

giáo dục trong thời gian trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non.  

- Công khai tới cha mẹ trẻ về kế hoạch tổ chức hoạt động của nhà trường 

trong các tháng hè.  

- Các cơ sở giáo dục mầm non tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền 

các xã, thị trấn để chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan 

triển khai thực hiện các văn bản đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương tích, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo hành cho trẻ em...; tuyên 

truyền, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo an toàn khi ở cơ sở giáo dục mầm non cũng 

như khi ở nhà.  

- Việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, vui chơi và giáo dục trẻ 

phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ 

trẻ; tuyệt đối không dạy trẻ trước chương trình; có biện pháp cụ thể đảm bảo an 

ninh, an toàn cho trẻ trong thời gian ở cơ sở GDMN.   

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hợp lý để thực 

hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, vui chơi và giáo dục trẻ trong dịp hè đúng theo 

quy định hiện hành.  

- Hiệu trưởng các trường công lập/Chủ cơ sở mầm non ngoài công lập chịu 

trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về việc tổ chức các hoạt động chăm 

sóc, nuôi dưỡng, vui chơi và giáo dục trẻ trong dịp hè.  

- Hiệu trưởng các trường công lập/Chủ cơ sở mầm non ngoài công lập phải 

có kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tham gia hoạt động hè năm 2022.  

- Nhà trường công lập/Cơ sở mầm non ngoài công lập có số điện thoại 

thường trực 24/24 giờ thông báo rộng rãi đến cha mẹ trẻ để liên hệ kịp thời khi có 

việc bất thường xảy ra. Phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực trường để 

theo dõi, kịp thời giải quyết các công việc có liên quan. 

Trên đây là hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động hè cho trẻ mầm non năm 

2022, UBND huyện yêu cầu Phòng GDĐT, UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng 

các trường mầm non công lập, chủ cơ sở mầm non ngoài công lập chỉ đạo, triển 

khai thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đồng thời, báo cáo 

kịp thời những hiện tượng bất thường xảy ra về UBND huyện (qua Phòng GDĐT 

theo số điện thoại 0912161296 và email: gdmnmyloc@gmail.com)./.  

 
        Nơi nhận: 
         - Lãnh đạo UBND huyện(để báo cáo); 

         - Lưu VT. 

  

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
 

KT.CHỦ TỊCH - PHÓ CHỦ TỊC 
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