
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan           #DiaDiemNgayBanHanh
V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác 

Phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em 5 tuổi 

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

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy 
trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Công 
văn số 2048/SGDĐT-GDMN ngày 29/9/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc 
Hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Công 
văn số 233/PGDĐT-THCS ngày 05/9/2022 của Phòng GDĐT Đại Lộc về việc 
triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; Phòng 
GDĐT hướng dẫn công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
(PCGDMNTENT), cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo

- Các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT về Quy định 
về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo (MN, MG) chủ động tham mưu 
UBND xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD, XMC của địa phương; xây dựng 
kế hoạch, thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra các điều kiện công nhận đạt chuẩn 
PCGDMNTNT; tập trung ưu tiên nguồn lực, bố trí ưu tiên giáo viên mầm non đạt 
chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019 dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi để duy trì, 
nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, phấn đấu đạt chuẩn PCGDMNTNT. 

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách đối với trẻ, giáo viên mầm non, 
nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non theo các quy định tại Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP về Quy định chính sách phát triển GDMN; Nghị quyết số 
22/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển 
giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 03/2022/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 
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Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người 
dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn Phổ 
cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục công nhận xã đạt chuẩn 
PCGDMNTENT theo các quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT về Quy 
định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

* Một số lưu ý về điều kiện về giáo viên mầm non để đạt chuẩn 
PCGDMNTENT:

- Trình độ đào tạo giáo viên mầm non dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn 
theo Luật giáo dục 2019.

- Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại 
Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về 
việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Riêng Điểm a, 
Khoản 1, Điều 5 của Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT về đạt chuẩn trình độ đào tạo 
ngưng hiệu lực từ ngày 20/10/2021 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản 
quy phạm pháp luật mới quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo 
quy định tại Khoản 4 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 29/2021/TT-
BGDĐT.

3. Thực hiện cập nhật phần mềm và thiết lập hồ sơ minh chứng 

3.1. Cập nhật phần mềm PCGD-XMC

- Triển khai cập nhật đầy đủ số liệu theo quy định vào phần mềm Phổ cập 
giáo dục - Xóa mù chữ; rà soát, đối chiếu, so sánh số liệu trẻ em giữa báo cáo 
thống kê và báo cáo phổ cập để đảm bảo tính chính xác. 

- Các đơn vị cập nhật đầy đủ số liệu về trẻ em, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài 
chính của trường mầm non, mẫu giáo công lập, tư thục và nhóm lớp độc lập tư 
thục trên địa bàn theo các mẫu: MN-01-TE; MN-01GV; MN-01-CSVC; Biểu số 4.

3.2. Thiết lập hồ sơ minh chứng đối với cấp xã

a. Hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp

 Cần sắp xếp theo từng cấp quản lí từ Trung ương đến địa phương và sắp xếp 
theo thứ tự ngày, tháng, năm để giúp cho việc tra cứu được dễ dàng. 

b. Hồ sơ minh chứng về trẻ
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- Phiếu điều tra hộ gia đình: Phiếu điều tra được thực hiện để điều tra toàn bộ 
đối tượng từ 0-6 tuổi theo mẫu phiếu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý 
PCGD-XMC. 

- Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi được in từ phần mềm thống 
kê theo độ tuổi của ngành học. Sau mỗi độ tuổi phải để cách dòng phù hợp để điền 
bổ sung số trẻ chuyển đến và chốt sổ tóm tắt từng năm. 

- Minh chứng trẻ 5 tuổi của năm học tại thời điểm kiểm tra

+ Danh sách trẻ 5 tuổi ra lớp (trong tuyến, trái tuyến); Danh sách trẻ 5 tuổi 
học 2 buổi/ ngày; Danh sách trẻ khuyết tật có xác nhận của trạm y tế xã.

+ Danh sách trẻ 5 tuổi là người dân tộc thiểu số (DTTS) ra lớp, trẻ 5 tuổi là 
người DTTS ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt (nếu có).  

- Minh chứng trẻ 5 tuổi của năm học trước liền kề

+ Danh sách trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: là danh sách trẻ 6 
tuổi trong biểu mẫu thống kê trẻ em và tại thời điểm kiểm tra là trẻ đang học lớp 1 
tại các trường tiểu học. Số liệu chênh lệch về trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình và 
học sinh lớp 1 hiện tại phải có minh chứng chuyển đi hay chuyển đến cụ thể.

+ Danh sách trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ chuyển đi, chuyển đến trong năm học.

+ Danh sách trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ các chế độ chính sách 
khác (Photo bản có ký nhận của phụ huynh).

* Các danh sách minh chứng về trẻ 5 tuổi có thể tổng hợp trong 1 biểu mẫu 
để tiện cho công tác theo dõi và kiểm tra.

c. Hồ sơ minh chứng về đội ngũ giáo viên và nhân viên

* Tổng hợp số liệu và minh chứng của năm học tại thời điểm kiểm tra

- Danh sách đội ngũ giáo viên, nhân viên;

- Quyết định phân công đứng lớp;

- Bằng tốt nghiệp sư phạm (photo);

- Quyết định tuyển dụng (bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và 
hợp đồng làm việc không xác định thời hạn); hợp đồng lao động.

d. Hồ sơ cơ sở vật chất, tài chính

* Tổng hợp số liệu và minh chứng của năm học tại thời điểm kiểm tra

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định, biên bản bàn giao 
điểm trường của chính quyền.
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- Sổ theo dõi tài sản lớp mẫu giáo 5 tuổi.

- Nghị quyết, quyết định, văn bản liên quan đến tài chính của đơn vị.

3.3. Hồ sơ minh chứng cấp xã nộp về cấp huyện

- Minh chứng trẻ 5 tuổi của năm học tại thời điểm kiểm tra

+ Bảng tổng hợp số lượng trẻ 5 tuổi ra lớp; trẻ khuyết tật, trẻ học 2 buổi/ 
ngày; Bảng tổng hợp số lượng trẻ 5 tuổi là người DTTS ra lớp, trẻ 5 tuổi là người 
DTTS ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt (nếu có).  

- Minh chứng trẻ 5 tuổi của năm học trước liền kề

+ Bảng tổng hợp số lượng trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN.

+ Bảng tổng hợp trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ chuyển đi, chuyển đến trong năm 
học.

* Bảng tổng hợp từng loại minh chứng của xã, thị trấn phải có chữ ký và dấu 
xác nhận của địa phương. 

- Quyết định tuyển dụng (bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và 
hợp đồng làm việc không xác định thời hạn). 

- Biên bản bàn giao thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho cơ sở (nếu có).

- Nghị quyết, quyết định, văn bản liên quan đến tài chính của đơn vị (đối với 
cấp học mầm non).

Trên đây là Hướng dẫn công tác Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 
tuổi, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, MG triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                    
- Lưu VT, MN.                                                                                   

                                          

KT.TRƯỞNG PHÒNG
                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2022-10-03T15:28:37+0700
	Quảng Nam


		2022-10-03T15:34:27+0700
	Quảng Nam


		2022-10-03T15:34:35+0700
	Quảng Nam


		2022-10-03T15:34:35+0700
	Quảng Nam


		2022-10-03T15:34:35+0700
	Quảng Nam




