
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:     /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Kỳ, ngày 03 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO 
Công tác chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

trên địa bàn xã Hà Kỳ

Căn cứ Quyết định kiểm tra số 1248/QĐ-SGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 
2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc Kiểm tra công tác quản lý, 
tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở GDMN ngoài công lập;

Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ báo cáo kết quả thực hiện  công tác quản lý, tổ 
chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn xã 
Hà Kỳ, cụ thể như sau:

1. Tổng số nhóm trẻ độc lập hoạt động trên địa bàn xã:
01 nhóm
Trong đó:
+ Số cơ sở đã được cấp phép hoạt động: 01 nhóm
+ Số cơ sở chưa được cấp phép hoạt động: Không có
2. Đánh giá công tác quản lý của UBND xã với hoạt động của cơ sở 

Giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn xã 
2.1. Thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động:
Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cụ thể quy trình thủ tục cấp phép khi 

có những cá nhân, tập thể có nguyện vọng mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 
thục trên địa bàn.

Đối với những nhóm trẻ gia đình có thời gian hoạt động lâu năm nhưng 
chưa đủ điều kiện cấp phép, tùy vào điều kiện, tình hình thực tế  UBND xã có 
giải pháp để quản lý theo đúng thẩm quyền quy định: Ra Quyết định đình chỉ 
với những nhóm, lớp không đủ điều kiện; Công khai danh sách những cơ sở 
không được phép hoạt động để người dân theo dõi, giám sát và cha mẹ trẻ biết, 
lựa chọn cơ sở bảo đảm an toàn.

2.2. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND xã với các 
nhóm độc lập tư thục:

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ năm học của bậc học mầm non, UBND xã đã 
chie đạo cán bộ chuyên môn phối hợp cùng trường Mầm non Hà Kỳ tham mưu 
cho UBND xã thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 
các hoạt động của nhóm trẻ độc lập.



Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản 
kiểm tra nhóm trẻ, ghi chép đầy đủ các nội dung, có ký kết biên bản kiểm tra của 
chủ nhóm và đại diện UBND xã.

2.3. Công tác tuyên truyền với chủ nhóm, với phụ huynh và cộng 
đồng về hoạt động của nhóm độc lập tư thục trên địa bàn xã:

Chủ nhóm phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của địa phương.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh có con em gửi trong 

nhóm trẻ độc lập.
Tuyên truyền thực hiện tốt những quy định đảm bảo an toàn cho trẻ, thực 

hiện tốt việc đón trả trẻ theo giờ quy định.
Thực hiện đầy đủ quy định của nhóm lớp.
3. Đánh giá công tác quản lý chuyên môn của trường mầm non với 

hoạt động chuyên môn của nhóm độc lập trên địa bàn xã:
3.1. Thuận lợi:
Hướng dẫn các nhóm, lớp trên địa bàn thực hiện theo quy chế chuyên 

môn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp với độ tuổi của trẻ, 
phù hợp điều kiện nhóm lớp.

Hướng dẫn trang trí nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi tại các góc đảm 
bảo an toàn, vừa tầm tay của trẻ, dễ lấy, dễ cất khi sử dụng.

Hồ sơ nhóm lớp, các tài liệu phù hợp với nhóm trẻ độc lập.
Thăm lớp tham gia góp ý để nhóm lớp thực hiện tốt các yêu cầu chuyên 

môn, thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn thể chất tinh 
thần cho trẻ. 
3.2. Khó khăn:
Do các cô trong nhóm trẻ không thuộc hộ khẩu thường trú tại địa phương, 

(thường xuyên luân chuyển, thay đổi). Nên nhà trường gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc quản lý, trao đổi, hướng dẫn các cô thực hiện chuyên môn cũng như 
các công việc khác.

Thiết bị, đồ dùng đồ chơi thiếu nhiều so với quy định tại thông tư, đồ chơi 
ngoài trời ít. (có 1 cái cầu trượt). 

Việc thực hiện thu chi hàng tháng chưa tách riêng các khoản đóng góp, 
ghi chép chưa rõ ràng.

Bếp ăn bán trú hồ sơ sổ sách chưa đầy đủ.
4. Đánh giá các điều kiện hoạt động của các nhóm trẻ độc lập trên địa 

bàn xã:
Điều kiện nhóm lớp: Nhóm lớp đã được cấp phép hoạt động.
Số cô trong nhóm là: 03, trong đó:
+ 02 cô TCSPMN
+ 01 cô TC Kỹ thuật chế biến món ăn.



Các cô tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn, sức khoẻ tốt, thực hiện 
tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Số trẻ tháng 9 là 12 cháu, tháng 10 là 10 cháu. Trong đó, trẻ 18-24 tháng 
là 03 cháu; trẻ 25-36 tháng là 07 cháu. Đa số trẻ đều thuộc con em trong Giáo xứ

Cơ sở vật chất: Có 1 nhóm lớp diện tích khoảng 40 m2, có phòng vệ sinh khép 
kín, có bô dùng phù hợp với trẻ, có chắn cửa, cổng, tường bao đảm bảo an toàn.

Có giường lưới, chăn chiếu. Cốc uống nước, khăn mặt, tủ đồ dùng đồ 
chơi, tủ đồ dùng cá nhân trẻ.

Có 1 số đồ dùng đồ chơi, 01 ti vi, quạt điện, nhóm lớp đảm bảo đủ ánh sáng.
Có bếp ăn bán trú riêng để thực hiện nấu ăn hàng ngày cho trẻ.
5. Kiến nghị
- Đề nghị nhóm trẻ thực hiện tốt công tác phối hợp với nhà trường và 

UBND xã trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, thường xuyên tổ chức bồi 

dưỡng về chuyên môn nghệp vụ cho đội ngũ quản lý các cơ sở giáo dục Mầm 
non ngoài công lập trên địa bàn huyện, nhất là đối với chủ cơ sở./.

Nơi nhận:
- BTV đảng ủy, TT HĐND xã;
- Đoàn kiểm tra của sở;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch UBND xã
Vũ Văn Khanh
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