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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

         
Số: ..... /KH-UBND

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

                   
TT. Thanh Miện, ngày .... tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường

trên địa bàn thị trấn Thanh Miện giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 2286/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Thanh Miện về việc nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường tại 
các trường Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Miện giai đoạn 2022-2025.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non Thị trấn Thanh 
Miện năm học 2021-2022 và kết quả huy động trẻ ra lớp năm học 2021-2022 của 
trường mầm non Thị trấn Thanh Miện.

Ủy ban nhân dân Thị trấn Thanh Miện xây dựng kế hoạch nâng cao tỷ lệ huy 
động trẻ mầm non đến trường trên địa bàn Thị trấn Thanh Miện, giai đoạn 2022-
2025 như sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Huy động trẻ mầm non ra lớp giúp trẻ được tiếp cận Chương trình Giáo

dục mầm non, qua đó trẻ được phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ,
hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp
một; hình thành ở trẻ những chức năng tâm, sinh lý, năng lực và phẩm chất
mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy
và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp
học tiếp theo và việc học tập suốt đời.
 Huy động trẻ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo
dục ở các độ tuổi; góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác phổ cập
GDMN cho trẻ 5 tuổi và tiến tới phổ cập trẻ mẫu giáo.

Trường mầm non có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo Chương trình
GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; huy động trẻ em lứa tuổi mầm
non đến trường, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,
trẻ em khuyết tật, thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi; quản lý, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục trẻ; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định
của pháp luật; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;
phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng; thực hiện kiểm
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định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định; thực hiện
các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON RA LỚP
VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HUY ĐỘNG TRẺ

1. Tỉ lệ huy động trẻ
1.1. Huy động trẻ nhà trẻ 3 năm qua 

TT Năm học Số điều
tra

Số trẻ ra 
lớp

Tỷ lệ 
HĐ

Chỉ tiêu
huyện giao

Tăng
giảm

1 2019 - 2020 413 222 53.8 43 + 10.8
2 2020 - 2021 470 209 44.5 44 + 0.5
3 2021 - 2022 480 150 31.3 43 - 11.7

1.2. Huy động trẻ mẫu giáo 3 năm qua

TT Năm học Số điều
tra

Số trẻ ra
lớp Tỷ lệ HĐ Chỉ tiêu

huyện giao
Tăng
giảm

1 2019 - 2020 668 666 99.7 99 + 0.7

2 2020 - 2021 695 691 99.4 99 + 0.4

3 2021 - 2022 666 660 99.1 98 +1.1

1.3. Đánh giá chung
 Qua số liệu thống kê các năm học từ sau khi sáp nhập: Tỷ lệ trẻ đến trường 

bằng và vượt chỉ tiêu mặt bằng chung của huyện. Cụ thể:
- Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp cơ bản ổn định, tỷ lệ dao động từ

99.1 % đến 99.7%.
- Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp cơ bản đảm bảo chỉ tiêu giao, xong chưa ổn 

định. Riêng năm học 2021-2022 còn thiếu 11.7% (do dịch bệnh Covid).
1.4. Nguyên nhân
- Việc nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thêm giờ để

tổ chức đón trẻ sớm, trả trẻ muộn theo nhu cầu của cha mẹ học sinh còn gặp khó
khăn. Tổ chức bữa ăn sáng, bữa ăn tối muộn cho các cháu chưa
thực hiện được . Một số phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con mình được chăm 
sóc, giáo dục ngày thứ 7 hàng tuần nhưng  chưa được nhà trường đáp ứng.

- Một số PH học sinh có con độ tuổi nhà trẻ  chưa muốn gửi trẻ đến trường vì 
trẻ còn quá nhỏ, ông, bà tuổi còn trẻ nên có xu hướng để cháu ở nhà tự chăm sóc.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường chưa đáp ứng được nhu cầu của phụ 
huynh ( nơi thừa phòng học thì số trẻ ít; nơi thiếu phòng học phải tận dụng cả phòng 
ăn của GV, phòng vi tính và các phòng chức năng  cải tạo thành lớp học ; đồ dùng 
đồ chơi cho các khu vui chơi còn ít, chưa phong phú đa dạng...). 
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- Công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của bậc học mầm non; công tác tham mưu
phối hợp của nhà trường với địa phương  hiệu quả còn chưa cao.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số trẻ nhà trẻ, 3 tuổi ra lớp giảm hơn
những năm học trước.

2. Các điều kiện đảm bảo cho việc huy động trẻ ra lớp
2.1. Quy mô trường, lớp
Năm học 2021-2022, trường có 32 nhóm, lớp với 841 cháu. Cụ thể:
Nhà trẻ: 10 nhóm( 164 cháu)Trong đó: 14 cháu học nhờ. 
Mẫu giáo: 22 lớp( 677 cháu) Trong đó 17 cháu học nhờ
2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
Tổng số CBGV, NV trong trường : 72 đ/c. 
Trong đó: Quản lý: 5 đ/c ( 1 đ/c biệt phái làm việc tại PGD), Giáo viên: 66 đ/c,  

nhân viên: 1 đ/c. Tỷ lệ giáo viên trên lớp là 2.06 %. 
Số cán bộ, giáo viên trong biên chế: 72/72 đ/c, đạt 100%.  
Ngoài ra nhà trường còn hợp đồng vụ việc 8 nhân viên nấu ăn và 3 nhân viên bảo 

vệ.
2.3. Cơ sở vật chất
- Trường có 3 điểm trường: Điểm trường số 1: 10 nhóm, lớp ; Điểm trường số 

2: 13 nhóm, lớp; Điểm trường số 3: 9 nhóm, lớp 
- Sau khi sáp nhập trường chưa đạt chuẩn quốc gia. 
- Tổng số có phòng học:  36 phòng/ 32 nhóm, lớp (Điểm trường số 3 thừa 4 

phòng học) 
- Theo quy mô số lớp và đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đến trường là 207 cháu nhà 

trẻ đạt 43%, mẫu giáo huy động 100% thì một số nhóm lớp chưa đảm bảo theo định 
mức
trẻ/ nhóm lớp.( Điểm 1, điểm 2  vượt số cháu theo quy định/ nhóm lớp)

- Số phòng học còn thiếu là 2 phòng học 
-Khối phòng phục vụ học tập: Trường còn thiếu khối phòng

học phục vụ học tập như: Phòng giáo dục âm nhạc, giáo dục thể chất, phòng tin
học, ngoại ngữ và phòng đa năng ( Đã sử dụng làm phòng học)

- Nhà trường có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại
Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dành
cho giáo dục mầm non. Ngoài ra, hàng năm nhà trường chỉ đạo
các nhóm, lớp thực hiện các Hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo” nhằm phát
huy khả năng sáng tạo của GVMN, đồng thời làm phong phú thêm bộ sưu tập đồ
dùng đồ chơi cho trẻ.
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III. CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON TỚI TRƯỜNG
1. Năm học 2022-2023
Phấn đấu huy động được 203/426 cháu = 47.6% trong độ tuổi nhà trẻ đến lớp 

và 735/ 735 = 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.
2. Từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024-2025:
Phấn đấu đến năm 2025 đạt 50% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường. Tỷ

lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100% và tiến tới đảm bảo các điều kiện phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào những năm tiếp theo.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Điều tra trẻ trên địa bàn và làm tốt công tác phổ cập
- Nhà trường đã tiến hành điều tra số trẻ trên địa bàn từng thôn theo từng độ

tuổi, theo từng hộ gia đình và chốt số liệu điều tra, số phải huy động từng độ
tuổi trước ngày 30/7 hàng năm. Phân công giáo viên đi điều tra đến từng hộ gia 
đình, gặp gỡ trực tiếp cha mẹ trẻ để tuyên truyền vận động và lấy số liệu, thông tin 
về trẻ đảm bảo chính xác thông qua sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của trẻ. 

Trong khi đi điều tra giáo viên đã nắm bắt tình hình về hoàn cảnh gia đình, nhu 
cầu nguyện vọng của phụ huynh, tạo mối liên hệ cần thiết giữa nhà trường và gia 
đình và kết hợp tuyên truyền về giáo dục mầm non hiện nay, cùng với việc vận 
động trẻ ra lớp.

- Trên cơ sở số liệu điều tra từng độ tuổi, nhà trường thực hiện công
tác tuyển sinh trẻ trên địa bàn theo đúng qui định; bố trí sắp xếp nhóm lớp theo Điều 
lệ trường mầm non; phân công đội ngũ giáo viên phù hợp, đảm bảo định mức. Đảm 
bảo việc huy động tuyển sinh trẻ ngay từ đầu năm học.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về vai

trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong phát
triển nguồn nhân lực; phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các khu dân
cư trong việc nắm bắt tình hình và huy động trẻ đến trường đáp ứng nguyện
vọng của cha mẹ trẻ và đạt mục tiêu đề ra của địa phương; đẩy mạnh công tác
thông tin và truyền thông về huy động trẻ, duy trì công tác phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Công tác huy động trẻ đến trường cần tiến hành tuyên truyền bằng nhiều
hình thức tập trung thời điểm chuẩn bị cho năm học mới: Tuyên truyền bằng các
văn bản chỉ đạo; tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh của xã, thông 
qua các đoàn thể xã hội, trong các hội nghị giao ban Bí thư chi bộ. Tuyên truyền 
thông qua các cuộc họp phụ huynh trẻ, tuyên truyền thông qua các ngày hội, ngày 
lễ, các hội thi GDMN trong trường…

3. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường
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- Nhà trường chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo
dục trẻ; tổ chức các hoạt động vui chơi, chăm sóc, giáo dục trẻ phong phú, đa
dạng phù hợp với tâm lí lứa tuổi theo quy định; đảm bảo 100% trẻ em đến
trường được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe; tiếp tục duy trì tỷ lệ trẻ ăn bán trú
tại trường học, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ đảm bảo đủ dinh dưỡng theo
quy định, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến năm 2025: Thể nhẹ cân và thể thấp
còi còn dưới 3%.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo
dục trẻ. Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường, của nhóm lớp
một cách chi tiết, hiệu quả.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề mến trẻ của đội ngũ giáo
viên: Sự tận tâm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, nắm bắt được các yêu cầu đổi
mới của bậc học, luôn quan tâm đến trẻ tới trường.

4. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh
- Tạo mối liên hệ thường xuyên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) với

các bậc phụ huynh trong lớp để nắm bắt, điều chỉnh, phối hợp có hiệu quả trong
công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Trong năm học 2022-2023, nhà trường thống nhất với cha mẹ học
sinh một số nội dung sau:

+ Thống nhất với cha mẹ học sinh việc đón trẻ sớm, trả trẻ muộn theo
nhu cầu của cha mẹ học sinh.

+ Thống nhất, thỏa thuận với cha mẹ học sinh để tổ chức bữa ăn sáng, bữa
ăn tối cho trẻ nếu cha mẹ học sinh có nhu cầu.

+ Tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ thêm ngày Thứ 7 hàng tuần để đáp ứng
nguyện vọng của cha mẹ học sinh.

+ Thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh về kinh phí ăn bán trú, bữa
ăn sáng, bữa ăn tối (nếu có) theo quy định tại Công văn hướng dẫn thu, đóng
góp hàng năm của UBND huyện.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Nhà trường trên cơ sở số liệu điều tra huy động trẻ, tiếp tục rà soát

thực trạng cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi hiện có, dự báo nhu cầu, có kế hoạch
tham mưu UBND thị trấn tăng cường bổ sung phòng học, phòng chức năng;
các công trình phụ trợ; quan tâm duy trì, xây dựng trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia.

- Huy động các nguồn lực để bổ sung và hoàn thiện các khu vui chơi, khu
trải nghiệm; bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc chăm sóc nuôi
dưỡng giáo dục trẻ tại các nhà trường để nâng cao chất lượng chăm sóc.
       - Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng nhà trường từ cảnh quan, khuôn viên,
công tác vệ sinh môi trường; thực hiện việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 và chủ đề năm học “ Trường học xanh, thân
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thiện, an toàn” theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và
Đào tạo.

6. Đội ngũ giáo viên
- Hàng năm rà soát, xác định nhu cầu giáo viên mầm non còn thiếu để

tham mưu với các cấp bổ sung số lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu phát
triển giáo dục mầm non của huyện, đảm bảo nguồn cán bộ quản lý và giáo viên
dạy các nhóm lớp theo định mức quy định đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục. 

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên
mầm non; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán; bồi dưỡng cán bộ
quản lý, giáo viên mầm non đạt chuẩn theo yêu cầu đề ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân thị trấn.
- Thực hiện việc quy hoạch, xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị

trường mầm non trên địa bàn đảm bảo đủ số lượng phòng học để huy động trẻ,
phòng chức năng, các công trình phụ trợ; duy trì và phát triển trường chuẩn
Quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2025 tại địa
phương và đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ.

 - Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch huy động trẻ tới trường của
 địa phương. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch huy động trẻ mầm non đến trường
trên địa bàn theo từng năm học.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng, nâng cao
chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

2. Trường mầm non
 - Điều tra trẻ trong độ tuổi đến trường từ 0 tháng tuổi đến dưới 72 tháng

tuổi trên địa bàn đảm bảo số liệu chính xác theo từng năm học.
- Tuyên truyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cha mẹ

học sinh thực hiện việc huy động trẻ tới trường.
- Chỉ đạo, phân công đội ngũ giáo viên thực hiện chỉ tiêu về huy động trẻ

ra lớp, tập trung thời điểm đầu năm học; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng
lực, kiến thức kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên.
         - Thường xuyên nắm chắc số liệu trẻ ra lớp (hàng ngày, hàng tuần, hàng
tháng) để có kế hoạch chỉ đạo giáo viên, tham mưu với địa phương và phối kết
hợp các tổ chức đoàn thể để tập trung huy động trẻ đến trường ngay từ đầu năm
học và báo cáo số liệu huy động trẻ ra lớp hàng tháng về Phòng Giáo dục và
Đào tạo.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc giáo dục theo quy định;
đảm bảo tuyệt đối an toàn khi trẻ tới trường; không ngừng nâng cao chất lượng
chăm sóc, giáo dục trẻ.



7

Trên đây là Kế hoạch nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường Mầm 
non trên địa bàn Thị trấn Thanh Miện  giai đoạn 2022-2025 của Ủy ban nhân dân 
thị trấn Thanh Miện./.

Nơi nhận:                                                                         
- TT. Đảng ủy - HĐND thị trấn;
- LĐ. UBND  thị trấn;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- Trường Mầm non thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hùng
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