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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Thế, ngày 05 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trong huyện
Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-PGD&ĐT ngày 15/6/2021 của Phòng
GD&ĐT về việc tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và
giáo viên mầm non năm học 2021-2022; Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập
huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN theo Thông tư số
51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực
hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm
theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT- BGDĐT ngày
30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Hướng dẫn xây dựng chương trình GDMN; một số biện pháp nâng cao
hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực
hiện chương trình GDMN tại cơ sở sau sửa đổi, bổ sung;
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động tổ chuyên môn trong
trường mầm non.
2. Thành phần: Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn trường MN.
3. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 13/8/2021 đến hết ngày 14/8/2021 (khai
mạc 7 giờ 30 phút, ngày 13/8/2021).
4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non cử đại biểu
tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CVMN Phòng GD&ĐT.
- Lưu: VT.
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