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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v Hướng dẫn báo cáo tình hình giáo 

dục mầm non năm học 2022-2023

   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo trên toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1837/SGDĐT-GDMN ngày 6/9/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non 
năm học 2022-2023; Công văn số 239/PGDĐT-MN ngày 9/9/2022 của Phòng 
GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2022-2023; Phòng 
GDĐT hướng dẫn các trường Mầm non, Mẫu giáo báo cáo tình hình giáo dục mầm 
non năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

TT Kỳ báo cáo Thời gian nộp Báo cáo cần nộp
1 Báo cáo đầu 

năm học
 

Hạn cuối ngày 
10/10/2022

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục mầm non đầu năm học 2022-2023 (theo 
đề cương đính kèm).
2. Biểu thống kê giáo dục mầm non kỳ đầu 
năm học theo Biểu mẫu đính kèm.

2 Báo cáo sơ 
kết Học kỳ I

Hạn cuối ngày 
30/12/2023

1. Báo cáo những hoạt động nổi bật đã thực 
hiện trong Học kỳ I.
2. Thống kê số liệu. 

3 Báo cáo 
tổng kết 
năm học

Hạn cuối ngày 
20/5/2023

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-
2023 (theo đề cương đính kèm). 
2. Biểu mẫu thống kê số liệu về giáo dục 
mầm non kỳ cuối năm học theo Biểu mẫu 
đính kèm. 

* Yêu cầu về báo cáo thống kê: Số liệu trong báo cáo thống kê phải thống 
nhất với số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GDĐT và hệ thống IOC 
Edu của tỉnh.

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu 
giáo trên địa bàn huyện triển khai thực hiện, báo cáo đầy đủ và chính xác nội dung, 
đảm bảo thời gian theo quy định.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: VT, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                 #ChuKyLanhDao
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