
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
__________________ 

Số:         /SGDĐT-MN 

V/v đề xuất nội dung bồi dưỡng 

chuyên môn năm học 2022-2023 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

 Hải Phòng,  ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 
                     Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện 

                        
 Để có căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 

2022-2023 đáp ứng nhu cầu học tập bồi dưỡng thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý và chất lượng tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ tại các 

cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng 

GD&ĐT các quận huyện hướng dẫn các cơ sở GDMN trên địa bàn tham gia khảo sát 

online nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn năm học 2022-2023 theo kế hoạch sau: 

 1. Đối tượng tham gia: 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT phụ trách mầm non: 1 phiếu/1 người 

- Chuyên viên Phòng GD&ĐT phụ trách mầm non: 1 phiếu/1 người 

- Các trường mầm non công lập và ngoài công lập: 1 phiếu/1 trường 

(Hiệu trưởng hoặc ủy quyền cho 1 phó hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến của tập thể 

CBGVNV nhà trường, tổng hợp và lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp để tham gia 

điền thông tin vào phiếu khảo sát) 

- Các cơ sở nhóm lớp độc lập tư thục: gửi ý kiến về trường mầm non công lập trên 

địa bàn để nhà trường tổng hợp tham gia phiếu khảo sát. 

2. Thời gian thực hiện: 

- Hoàn thành trước 17h30 ngày 10/6/2022. 

3. Nội dung khảo sát 

- Nội dung khảo sát tập trung theo 3 mảng công việc: 

+ Mảng quản lý, điều hành chung 

+ Mảng chuyên môn giáo dục 

+ Mảng chuyên môn chăm sóc - nuôi dưỡng 

- Các ý kiến đề xuất được trình bày dưới dạng câu hỏi hoặc mô tả tình huống. Mỗi  

câu hỏi/tình huống tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể, ưu tiên tập trung có trọng điểm 

vào những nội dung mà cơ sở GDMN chưa rõ, còn thiếu, yếu hoặc gặp vướng mắc trong 

quá trình thực hiện. Mỗi mảng công việc đề xuất không quá 03 câu hỏi/tình huống và được 

sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 

4. Hình thức khảo sát  

- Khảo sát online thông qua hình thức quét mã QR hoặc truy cập đường link. 
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- Mã QR code để tham gia khảo sát: 

 

- Đường links để tham gia khảo sát:  https://forms.gle/3NcfhmX6H2VUyCdw8 
 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng GD&ĐT các quận huyện triển khai, hướng 

dẫn các cơ sở GDMN trên địa bàn phụ trách thực hiện công việc đảm bảo chất lượng và 

tiến độ thời gian quy định./. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, MN. 

  

 

 

 

  Đỗ Thị Hòa 
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