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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học,  

Giáo dục mầm non năm học 2022-2023  

 

Căn cứ Công văn số 1426/SGDĐT-GDTH ngày 09/9/2022 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2022-2023; Công văn số 

1430/SGDĐT-GDTHMN ngày 12/9/2022 về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục 

mầm non năm học 2022-2023, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch kiểm tra tình hình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non năm học 2022-

2023, cụ thể như sau: 

I. Mục địch yêu cầu 

- Nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học và giáo 

dục mầm non năm học 2022-2023 của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở 

giáo dục. 

- Kịp thời hỗ trợ, tư vấn các giải pháp nhằm giúp các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

II. Nội dung kiểm tra 

1. Đối với Giáo dục tiểu học 

Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023, 

cụ thể: 

- Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-

2023 của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục; 

+ Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023; 

+ Công tác đề xuất lựa chọn sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; 

+ Công tác vận hành và sử dụng bể bơi tại các trường tiểu học đã được đầu tư 

xây dựng; 

- Việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023 và 

công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện trong những năm tiếp theo. 

2. Đối với Giáo dục mầm non 

- Công tác triển khai chuyên đề “xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”; 

- Công tác phát triển Chương trình GDMN; 

- Công tác đảm bảo an toàn trường, lớp; 

- Công tác chuẩn bị tài liệu, học liệu cho giáo viên và học sinh thực hiện 

chương trình GDMN 



- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GV cơ sở giáo dục 

mầm non; 

- Thực hiện kế hoạch “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ e mầm non DTTS”. 

III. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

1. Thời gian: Trong năm học 2022-2023 

2. Địa điểm: Tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP và các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. 

IV. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDTH-GDMN; 

- CBQL, GV cốt cán các cơ sở giáo dục. 

V. Kinh phí 

Thực hiện theo quy định hiện hành. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng giáo dục tiểu hoc - giáo dục mầm non  

Xây dựng kế hoạch, tham mưu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; báo cáo 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả sau các đợt kiểm tra. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP 

- Lựa chọn 3 trường tiểu học, 3 trường mầm non để đoàn thực hiện kiểm tra; 

- Triệu tập tất cả cán bộ quản lý các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn 

quản lý về Phòng GDĐT để nghe đoàn đánh giá kết quả kiểm tra; 

- Thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

3. Đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra 

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra; 

- Thực hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học 

và giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Đề nghị các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC                                                                                     
- Giám đốc, các PGĐ;                     

- Các phòng GDĐT (thực hiện); 

- Thanh tra Sở (p/hợp); 
- Lưu: VT, GDTH-GDMN.                                                   

                                                                                                      Nguyễn Văn Toàn  
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