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V/v hướng dẫn thực hiện Thông
tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày
31/12/2020 về sửa đổi bổ sung
một số nội dung của Chương
trình giáo dục mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung
một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non (GDMN) ban hành kèm theo
Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT), đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày
30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư số 51), Sở GDĐT hướng dẫn một số nội
dung sau:
1. Triển khai nghiêm túc đến tận cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non
(GVMN) Thông tư số 51 (có bản chụp kèm theo).
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ (CSGD)
cần chú ý đến một số nội dung được thay đổi bổ sung tại Thông tư số 51: cho trẻ làm
quen với ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ số và những nội dung giáo dục khác phù hợp
với mục tiêu của Chương trình GDMN, thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà
trường đảm bảo theo quy định; phương pháp giáo dục được thực hiện đối với trẻ nhà trẻ
và đối với trẻ mẫu giáo; đánh giá sự phát triển của trẻ được coi trọng đánh giá sự tiến bộ
của từng trẻ...
3. Tổ chức chuyên đề bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương, có thể tổ chức thảo luận theo các tổ, trường, cụm trường… nhằm đảm bảo 100%
CBQL, GVMN được tiếp thu và thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động
CSGD theo quy định tại Thông tư số 51. Hoàn thành việc bồi dưỡng và báo cáo kết quả
về Sở: hình thức, số lượng bồi dưỡng, số CBQL, GVMN đã nắm bắt các nội dung sửa đổi
bổ sung tại Thông tư số 51. Báo cáo gửi về Sở GDĐT qua phòng GDMN bằng thư điện
tử về địa chỉ E-mail: phonggdmn.sohatinh@moet.edu.vn trước ngày 30/5/2021.
Yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong
quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc phản ánh về phòng GDMN Sở GDĐT
để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDMN.
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