Tham d Hi ngh có /c oàn Ngc Sn, Phó Ch tch UBND qun; /c Trn Th Thúy Hà, Trng phòng
Giáo dc-ào to qun; Lãnh o cùng CBQL thuc T Mm non - Phòng Giáo dc-ào to qun; i din lãnh o các
phòng ngành, Hi-oàn th liên quan thuc qun; i din ban giám hiu các trng mm non công lp và t thc;
ch các nhóm lp c lp t thc trên a bàn qun.

ng chí oàn Ngc Sn, PCT UBND qun phát biu ch o hi ngh
Hi ngh ã nghe i din T Mm non thuc Phòng Giáo dc-ào to qun báo cáo kt qu trin khai công tác
chm sóc, nuôi dng và giáo dc tr các trng mm non công lp, t thc, nhóm lp gia ình trên a bàn qun
trong thi gian qua; ng thi kt hp ph bin, quán trit các vn bn ch o ca UBND thành ph và ngh phi hp
trong kim tra, rà soát các c s giáo dc mm non trên a bàn thành ph ca S Giáo dc-ào to thành ph.

Toàn cnh hi ngh
Hi ngh cng ã trình chiu li nhng v bo hành tr em có tính cht nghiêm trng liên tip xy ra trong c nc
trong thi gian gn ây. Nhng v vic này ch yu din ra các trng mm non t thc và c s gi tr t nhân. Thông
qua hình nh thc t, Hi ngh ln này nhm kp thi báo ng và ánh giá tr li nhng mt ã làm c, cng nh nhng tn
ti, hn ch cn sm khc phc, iu chnh kp thi trong công tác chm sóc, nuôi dng và giáo dc tr ti các c s
giáo dc mm non trên a bàn qun.
Phát biu ch o Hi ngh, /c oàn Ngc Sn, Phó Ch tch UBND qun ã yêu cu các phòng ngành chc
nng, 13 phng cn qun lý nghiêm các c s hành ngh trông gi tr bng cách t chc kim tra thng xuyên, liên
tc v iu kin và cht lng chm sóc giáo dc tr; tng cng thanh, kim tra hu cp phép; Yêu cu hiu trng các
trng mm non là hng dn viên các nhóm, lp gia mu giáo trên a bàn qun phi tích cc kim tra thc t và h tr
v mt chuyên môn, nh k t chc sinh hot vi các nhóm lp mu giáo ph trách; t chc các hot ng v chm sóc
giáo dc tr và mi các ch nhóm, lp gia ình tham gia hc tp kinh nghim….; tip tc m các lp bi dng chuyên
môn nghip v cho các ch nhóm lp, giáo viên, ngi nuôi dy tr…Kêu gi s vào cuc ca UBMTTQVN qun,
Hi-oàn th qun tích cc phi hp vi ngành Giáo dc-ào to qun, UBND các phng trong quá trình tuyên
truyn, giám sát i vi công tác này. ng chí cng ngh ch các c s phi lp t h thng camera giám sát, kt ni
các phng tin cá nhân ca ph huynh khi c yêu cu; ci to c s vt cht m bo úng quy nh; trang b các phng
tin phòng cháy cha cháy; t lnh lu mu thc phm…
Hi ngh cng ã tho lun, chia s kinh nghim, tng cng hn na công tác phi hp trong qun lý, nâng cao
cht lng chm sóc, nuôi dng, giáo dc tr mm non gia các nhà qun lý bc mm non, các ch nhóm lp,
chính quyn a phng, các phòng ngành chc nng trên a bàn qun./.
Mt s hình nh tham lun ti hi ngh:

Vn phòng HND-UBND qun

