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NHÂN DÂN
g|gyỒfHỐ HỒ CHÍ MINH
IPTÌ/

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

KẾ HOẠCH
"Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi
trên địa bàn Thành phố từ năm 2014 đến 2020"

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ
/QĐ-UBND
ngày dỡ thảng 9 năm 2014 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho)
Căn cứ thực trạng công tác chăm sóc trẻ mầm non tại các nhóm trẻ gia
đỉnh, các điểm, lớp, trường mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn
Thành phố trong thời gian qua; ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban
hành Kê hoạch "Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng
tuổi trên địa bàn Thành phố từ năm 2014 đến 2020", cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền, phổ biến các yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng đến
18 tháng tuối cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non;
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- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng đến 18
tháng tuối cho đội ngũ giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo;
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- Chuẩn bị các điều kiện về trường, lớp; về cơ sở vật chất; nhân sự để tổ
chức nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuối. Ưu tiên nhận giữ trẻ có cả cha và mẹ
là công nhân và người lao động có thu nhập thấp.
- Xây dựng lộ trình tổ chức chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi tại
các trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố.
II. THỰC TRẠNG

1. Những kết quả đạt được
Ngành Giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm
qua phát triển mạnh mẽ về quy mô, số lượng và chất lượng các cơ sở giáo dục
mầm non:

Sô trưcmg
Sô nhóm,
lớp độc lập
Sô ừẻ
Số giảo viên

Năm hoc
2009-2010

Năm hoc
2010-2011

Năm học
2011-2012

Năm hoc
2012-2013

Năm hoc
2013-2014

685
640

707
742

777
925

827
1.152

907
1.469

259.900
13.034

277.298
13.983

304.572
14.882

319.127
16.532

336.008
18.544

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều chuyên đề như: đổi mới tổ
chức bữa ăn, đối mới hoạt động làm quen chữ viết, đánh giá giáo viên tổ chức
hoạt động vui chơi, đổi mói hoạt động giáo dục âm nhạc... nhằm nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.
2

số lượng giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng có trình độ trên chuẩn hiện
nay trên 71,3%; đa số giáo viên ứng dụng được công nghệ thông tin trong việc
lập kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ.
Nhiều trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay toàn Thành phố cór91 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 06 trường đạt chuấn quốc
gia mức độ 2.

về Cơ

chế quản lý, căn cứ các quy định pháp luật: Phòng Giáo dục và
Đào tạo quận, huyện chỉ quản lý, chỉ đạo về chuyên môn và tham mưu cấp giấy
phép hoạt động cho các cơ sở mầm non ngoài công lập. Phường cấp phép thành
lập cho nhóm, lớp; quận, huyện cấp phép thành lập cho trường Mầm non ngoài
công lập.
ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện tạo điều kiện cho
các cơ sở mầm non ngoài công lập được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về
chuyên môn, tham gia phong trào thi đua, khen thưởng như các trường công lập
trong quận (huyện) và phân công ban giám hiệu của các trường công lập theo
dõi, hỗ trợ các cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn về chuyên môn. ,
2. Một số hạn chế, khó khăn

* về Quy 1TLÔ
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trường, lớp: Sự gia tăng dân số cơ học quá nhanh dẫn đến
việc xây dựng trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ. Hiện vẫn còn 11
phường chưa có trường Mầm non công lập; nhiều quận, huyện phải xây dựng
trường Mầm non liên phường vì không còn đất đế xây trường Mầm non. số
lượng trường lớp công lập cả Thành phố chỉ đáp ứng việc thu nhận 48,7% tống
số trẻ, 51,3% còn lại học ở các trường lóp tư thục.
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Nhiều trường là các nhà phố nhỏ, hẹp, xuống cấp cần cải tạo sửa chữa;
có nhiều điếm lẻ gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời nhiều dự án xây
dựng trường và cải tạo trường lóp vẫn chưa được thực hiện.
Không có phòng học dành cho trẻ tư 6 tháng đến 18 tháng tuổi.
Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm phần nhiều do tiêu
chuấn về cơ sở vật chất không đạt.
Hiện vẫn còn tồn tại 520 nhóm trẻ không phép: (trong đó có 39 nhóm giữ
trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng; 77 nhóm giữ trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng).
* Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi: Chưa có các trang thiết bị đồ đùng đồ
chơi cho trẻ 6 tháng; ở các trường công lập thì đồ chơi dành cho trẻ nhà trẻ và
trẻ 3 - 4 tuối còn thiếu, nhất là ở các nhóm lớp ngoài công lập thì còn thiếu rất
nhiều các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.
* Chất lượng chăm sóc giáo dục: Sỉ số trẻ/lớp còn cao so với quy định
nên ảnh hưởng đên việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non. Do thiếu
trường lóp, thiếu giáo viên nên hầu như các trường công lập ở Thành phố không
nhận trẻ từ 6 tháng tuôi.
Số trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng theo thống kê: 43.130; trong đó 286 trẻ đến
trường, tỷ lệ: 0.66%. Sô trường nhận trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng: 18 trường.

^
số trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng theo thống kê: 56.464; trong đó 2,264 trẻ
đên trường, Tỷ lệ: 4%. số trường nhận trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 120 trường.
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở một số cơ sở mầm non ngoài công lập
còn thấp, điều kiện sống của trẻ còn hạn chế nên chưa tạo được sự công bằng
đôi với trẻ
Như vậy, số trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi được học tại các cơ sở giáo
dục mầm non rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nhất là đối
tượng con công nhân, người lao động ở cảc khu công nghiệp, khu chế xuất.

* về giáo viên:
Hiện nay trong chương trình đào tạo của các trường sư phạm chưa chú
trọng việc dạy giáo viên mầm non các kỹ năng chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 18
tháng tuối, đồng thời các trường mầm non công ỉập cũng hạn chế nhận trẻ ở độ
tuối này nên các sinh viên không có chỗ kiến, thực tập. Chính vì vậy, giáo viên
mâm non hiện nay thiếu kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 18
tháng tuổi.
Hiện tại, tổng số giáo viên mầm non: 18ễ554 (công ỉập: 9.076, ngoài công
lập: 9.468). Trong đó: giáo viên nhà trẻ là 4.349, giáo viên mẫu giáo là 14.195
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Với thực trạng này, cần thiết phải tập trung bồi dưỡng cập, nâng cao kiến
thức và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý bậc mầm
non các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Bồi dưỡng Giáo dục quận,
huyện. Đặc biệt là kiến thức, kỳ năng chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.
Trước hết là bồi dưỡng cho các giáo viên nhà trỏ các trường mầm non công lập
của 08 quận, huyện làm thí điểm nhận cháu từ 6 tháng tuổi.
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III. Lộ TRÌNH THựC HIỆN
1. Năm học 2014 - 2015
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm ở 8 quận huyện:
Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Nhà Bè, Tân Phú, Thủ Đức, Quận 7, Quận 12
về công tác nhận chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi.
- Mỗi quận, huyện thí điểm từ 1 đến 2 trường mầm non công lập
- Tổ chức công tác tuyên truyền, t>hổ biến kế hoạch đến chính quyền các
cấp, các tổ chức và nhân dân ủng hộ nhằm tranh thủ sự đồng thuận của cộng
đồng.
- Sơ kết rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện thí điểm về việc chăm sóc giáo
dục trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.
2. Năm học 2015 - 2016:
- Triển khai thực hiện tại 12 quận, huyện (50% số quận, huyện): thực hiện
thêm tại 04 quận: quận 9, 11, Gò vấp,Tân Bình.
- Quận, huyện thực hiện theo lộ trình đã xây dựng.
- Khuyến khích các quận, huyện có điều kiện đăng ký thực hiện.
4

- Sơ kết 2 năm thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng đến 18
tháng tuổi.
3. Năm học 2016-2017:
- Thực hiện đại trà tại 24 quận, huyện.
- Củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình chăm sóc giáo
dục trẻ từ 6 tháng tuối.
- Tống kết 3 năm thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng đến
18 tháng tuổi.
4. Năm học 2017 - 2018 và các năm tiếp theo:
Các quận, huyện tập trung mở rộng số trường nhận trẻ và nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng tuối.
5. Đối tượng ưu tiên: Con công nhân lao động, hộ nghèo.
IV. CÁC GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền
- Đấy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong
các cấp, các ngành, gia đình và xã hội, để người dân nhận thức rõ tính ưu việt
của chế độ chăm sóc giáo dục trẻ em là quyền và nghĩa vụ của cộng đồng.
Từ đó, giáo dục mầm non sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh,
các cấp, các ngành và của toàn xã hội.
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- Tuyên truyền trong xã hội để các bậc cha mẹ thấy rõ hơn vai trò của gia
đình trong việc chăm sóc trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuối, lứa tuối rất cần sự ôm
ấp yêu thương của người thân để phát triển tốt
- Giáo dục tuyên truyền về tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và
đạo đức nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ.
- Khuyến khích công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, góp phần đẩy
nhanh tiến độ thực hiện lộ trình cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc giáo
dục trẻ.
2. Rà soát thống kê số trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi
Úy ban nhân dân quận, huyện tiến hành rà soát, thống kê số trẻ từ 6 tháng
đên 12 tháng và từ 12 tháng đến 18 tháng.
Thống kê số trẻ ở độ tuổi này hiện đang học tại các cơ sở giáo dục mầm
non trên địa bàn. Từ đó nắm được tổng số trẻ hiện có và nhu cầu thực tế của phụ
huỵnh đôi với trẻ ở độ tuôi này. Dựa trên số liệu để chủ động chuẩn bị cơ sở vật
chât và đội ngũ.
^
Thống kê các nhóm ỉớp có phép và không phép để có biện pháp quản lý
tốt hơn:
'
- Hỗ trợ các nhóm lớp về thủ tục, chuyên môn để được cấp phép.
- Kiên quyết đóng cửa đối với các nhóm không đảm bảo điều kiện an toàn
cho trẻ.
5

- Yêu cầu thực hiện cam kết với địa phương đối với các hộ giữ trẻ tự phát
có số trẻ từ 1 đến 9 trẻ (292 nhóm).
3. Phái huy xã hội hóa:
ủy ban nhân dân Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng
trường Mâm non với các hình thức:
a) Ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các trường mầm non ngoài
công lập trong quy hoạch sử dụng đất dành cho giáo dục Thành phố. Giao ủy
ban nhân dân quận, huyện công khai chi tiết, cụ thể về quy hoạch sử dụng đất
danh cho giáo dục, trong đó có đất dành cho giáo dục mầm non để các tổ chức,
cá nhân biết, tham gia thực hiện.
b) Có chính sách kêu gọi xã hội hóa từ mặt bằng đã được xử lý theo
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để tiếp tục
sử dụng mặt: bằng xây dựng trường mầm non theo quy hoạch và quy chuẩn
trường lớp của ngành giáo dục và đào tạo.
c) Điều chỉnh chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non,
theo hướng:
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- Mở rộng đối tượng cho vay vốn kích cầu đầu tư mới xây dựng trường
mầm non với mức ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất;
- Điều chỉnh thời gian trả vốn vay từ 07 năm đến 10 năm, 15 năm; tùy
theo quy mô của dự án đầu tư;
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- Úy ban nhân dân quận, huyện cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và
các nguồn khác cho các cá nhân vay không tính lãi suất nhằm cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các nhóm trẻ gia đình để bảo đảm điều
kiện cấp phép hoạt động.
- Vận động phụ huynh đóng góp đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị...phối hợp
chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
4. Hỗ trọ' nhóm lóp không phép:
Tổ chức hướng dẫn các thủ tục về hồ sơ đối với các nhóm trẻ đủ điều kiện
để cấp phép hoạt động theo quy định.
Hướng dẫn các nhóm, lớp về chuyên môn nghiệp vụ.
Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp với Hội Liên hiệp
Phụ nữ tổ chức các lớp phổ biến kiến thức và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho
người nuôi giữ trỏ.
ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương
cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình đầu tư, sửa
chữa cơ sở đạt chuẩn để đuợc cấp phép hoạt động.
5. Đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý
và giáo viên: Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ủy ban nhân dân Thành phố hồ
trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên, cho các cơ sở giáo
dục ngoài công lập từ ngân sách nhà nước.
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6. Đầu tư xây dựng trường, lớp; cơ sở vật chất:
- Giao ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát nhu cầu xây dựng, mở rộng
trường lớp đảm bảo đáp ứng đủ trường lớp thu nhận trẻ từ 6 tháng đên 18 tháng
tuối trình cơ quan thấm quyền phê duyệt.
- Ngân sách Thành phố và địa phương đảm bảo đầu tư đủ thiết bị và đồ
dùng, đồ chơi phục vụ cho trẻ, để có đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo
dục mầm non đúng theo độ tuổi, tạo điều kiện cho các trường có dạy trẻ từ 6
tháng đến 18 tháng tuối được phát triến ốn định và bền vững.
VI. PHÂN CÔNG TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Sở Giáo duc và Đào tao:
•

•

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với sở ngành liên quan để trình
Thường trực ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các chế độ,
chính sách, cấp phát kinh phí theo yêu cầu của đề án.
- Lập kế hoạch, tiến độ triển khai đề án chi tiết.
- Chủ trì phối họp với các sở ngành tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề
án, tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố.
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- Tổ chức sơ kết, tổng kết về thực hiện đề án, rút kinh nghiệm trình
Úy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kịp thời những phát sinh trong quá trình
thực hiện dự án.
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2. Sở Nôi vu:
•

•

- Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập
Ban chỉ đạo thực hiện Đe án "Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi
đến 18 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố từ năm 2014 đến 2020".
- Chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu các chế độ, chính
sách cho giáo viên, nhân viên tham gia giữ trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.
3. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí ngân sách thường xuyên, chương trình
mục tiêu chi để đảm bảo các mục tiêu, tiến độ thực hiện đề án; phối hợp tổ chức
kiêm tra, thanh tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Bố trí kinh phí để xây dựng, mở rộng trường lớp ở các quận, huyện đảm
bảo đáp ứng đủ trường lớp thu nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.
- Chịu trách nhiệm phê duyệt kịp thời các dự án mua sắm trang thiết bị
phục vụ cho việc tổ chức các lớp mầm non từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.
- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính
sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non theo hướng đẩy mạnh cho vay
vốn kích cầu đầu tư với mức ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất, điều chỉnh thơi
gian trả vốn vay dài hơn tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia dự án xây dựng
mới, nâng cấp, mở rộng trường mầm non.
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5. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố:
- Sử dụng một phần đất của khu quy hoạch công cộng trong các khu chế
xuât, khu công nghiệp để xây dựng trường mầm non, đảm bảo đủ lớp nuôi dạy
trẻ từ 6 tháng tuối đến 18 tháng tuổi là con của công nhân, người lao động đang
làm việc tại đây.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành điều chỉnh quy hoạch
theo quy định.
6. ủy ban nhân dân các quận, huyện: tiến hành rà soát, thống kê số trẻ
từ 6 tháng đến 12 tháng và từ 12 tháng đến 18 tháng, từ đó nắm được tổng số trẻ
hiện có và nhu câu thực tê của phụ huynh đôi với trẻ ở độ tuôi này. Dựa trên sô
liệu đê chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ.
7. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ
chức đoàn thế: Thường xuyên tuyên truyền cho các bà mẹ về việc nuôi dạy trẻ
an toàn, kiên quyết không gửi trẻ ở những điểm giữ trẻ không phép; tổ chức
giám sát hoạt động giáo dục, chăm sóc và nuôi dạy trẻ tại các cơ sở giáo dục
mâm non, nhất là các cơ sở ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình, phát hiện kịp
thời những điêm giữ trẻ không phép đê kịp thời phôi hợp chân chỉnh, xử lý
những sai phạm./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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