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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 589/SGDĐT-GDMN

Gia Lai, ngày 01 tháng 4 năm 2021

V/v báo cáo 10 năm thực hiện Thông tư số
13/2010/TT-BGDĐT và thực trạng công
tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở
giáo dục mầm non

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1198/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 3 năm 2021 về
việc báo cáo 10 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT, ngày 15/4/2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về xây dựng trường học an
toàn phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) và
thực trạng công tác bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Báo cáo công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cơ sở GDMN tại đơn vị
(đề cương báo cáo theo phụ lục I và 02 biểu excel kèm Công văn này).
2. Để có cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất và góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT, ngày 15/4/2010 của Bộ
GDĐT đề nghị lãnh đạo các phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN rà soát, đánh
giá các nội dung quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT, đề xuất chỉnh sửa,
bổ sung các nội dung, nêu rõ căn cứ, lý do đề xuất (đề cương báo cáo theo phụ lục II
kèm công văn này).
3. Báo cáo của phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở GDĐT qua
hệ thống quản lý văn bản và điều hành; bản mềm gửi theo địa chỉ E-mail:
phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn chậm nhất ngày 10/4/2021.
Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố kịp thời triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên; mọi thông tin
báo cáo, vướng mắc, liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT, điện thoại:
02693.826.876./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Wedsite Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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