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           Kính gửi:- Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trên toàn huyện; 
                          - Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 25/SGDĐT-GDMNTH ngày 05/01/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc Triển khai thực hiện Quyết định 
số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phòng 
Giáo dục và Đào taọ (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non tư thục; 
Chủ nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện sử dụng 
02 cuốn tài liệu “Hướng dẫn quản lý, tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, 
lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập” và “Hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm 
sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc 
lập” để tham khảo, làm tư liệu chuyên môn nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ quản lý, tổ chức và hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại 
cơ sở của mình.

Nhận được Công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 
mầm non tư thục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung theo quy định; Hiệu 
trưởng các trường mầm non, mẫu giáo công lập trên địa bàn có nhóm trẻ độc 
lập, lớp mẫu giáo độc lập tư thục triển khai, hướng dẫn cho nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập tư thục thực hiện đảm bảo nội dung theo quy định tại Công văn./.

(Gửi kèm Quyết định số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo).

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, MN.
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