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Về viêc̣ trả lời thắc mắc của công dân 

 

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm. 

 

 Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Phòng Giáo duc̣ và Đào taọ huyêṇ Bảo Lâm 

nhâṇ đươc̣ nôị dung ý kiến của 01 công dân thắc mắc “Văn bản này cho các 

cháu Mẫu giáo thi đây sao” Với hình ảnh chụp nội dung “Màn chào hỏi của đội 

Thỏ con Điểm trường Bản Búng+Khuổi Chuồng” thuộc trường Mầm non Yên 

Thổ, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.  

 Căn cứ báo cáo số: 01/BC-MNYT ngày 31/3/2021 của trường Mầm non 

Yên Thổ về việc báo cáo lại nội dung giải quyết khiếu nại của công dân tại điểm 

trường Bản Búng+Khuổi Chuồng. Phòng Giáo duc̣ và Đào taọ huyêṇ Bảo Lâm 

xác minh nội dung ý kiến thắc mắc của công dân và trả lời như sau:  

 Nội dung kịch bản trong hình ảnh chụp đăng lên trang mạng được xác 

định là của giáo viên Dương Thị Xuyến thuộc điểm trường Bản Búng, Khuổi 

Chuồng trường Mầm non Yên Thổ. Căn cứ vào kế hoạch số 04/KH-MNYT 

ngày 15/3/2021, của trường Mầm non Yên Thổ về kế hoạch Tổ chức hội thi Bé 

khỏe-Bé tài năng  giáo viên Dương Thị Xuyến  xây dựng  nội dung kịch bản cho 

trẻ 5 tuổi để tham gia phần thi “Màn chào hỏi” hội thi Bé khỏe-Bé tài năng do 

trường Mầm non Yên Thổ tổ chức. Hình ảnh chụp lên trang mạng được xác định 

không phải là văn bản của trường Mầm non Yên Thổ mà là nội dung kịch bản 

của giáo viên xây dựng để tập luyện cho học sinh của lớp mình. 

 Căn cứ vào thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ 

giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung nội số nội dung của chương trình giáo 

dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư 17/2009/TT-BGD&ĐT ngày 

25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tại lĩnh vực phát triển tình cảm mục tiêu 

giáo dục đối với trẻ 5 tuổi là “Trẻ biết được họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của bản thân” do đó nội dung trong kịch bản do cô giáo 

xây dựng đảm bảo đúng theo mục tiêu giáo dục trẻ trong chương trình GDMN. 

Nội dung và các lời thoại trong kịch bản thể hiện được đúng mục đích, yêu cầu, 

mục tiêu cần đạt ở đối tượng học sinh 5 tuổi là “trẻ tự biết giới thiệu về tên và 

đặc điểm của bản thân mình”.  

Kịch bản được giáo viên đưa tới các bậc phụ huynh có con tham gia thi 

được xác minh là giáo viên nhờ phụ huynh hỗ trợ dạy thêm tại nhà cho con với 

lời thoại của từng trẻ được nghi trong nội dung kịch bản. Nhưng do công tác trao 



đổi, phối kết hợp giữa giáo viên với phụ huynh chưa kịp thời dẫn đến kết quả 

phụ huynh chưa hiểu và đưa các nội dung thắc mắc lên phần mềm kết nối Cao 

Bằng  ảnh hưởng tới uy tín của nhà trường. Ngày 26/3/2021 khi được giáo viên 

trao đổi giải đáp những thắc mắc của phụ huynh về nội dung của kịch bản, cách 

thức dạy trẻ để trẻ đọc thuộc lời thoại, phụ huynh đã đồng ý giúp cô giáo hỗ trợ 

dạy trẻ đọc thuộc lời thoại tại nhà. 

 Phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo hiệu trưởng trường Mầm non Yên 

Thổ cần nghiêm túc kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm với toàn thể giáo viên 

trong trường về sự việc sảy ra. Qua đó Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên 

cần xây dựng đưa ra những biện pháp, phương hướng cụ thể trong công tác 

tuyên truyền phối kết hợp giữa nhà trường, giáo viên với các bậc phụ huynh để 

phụ huynh tin tưởng, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt 

các nội dung trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

Trên đây là nôị dung trả lời thắc mắc của Phòng GD&ĐT huyêṇ Bảo 

Lâm. Xin trân thành cảm ơn./. 
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