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UBND PHƯỜNG PHÚ THẠNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI HỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂN PHÚ       Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ    

                           

    Số: 021/BC-MNVM                                   Tân Phú, ngày ……tháng …… năm 2017 

 

 

BÁO CÁO 

Chi tiết về tình hình triển khai đề án  

Đầu tư thành lập trường Mầm non Việt Mỹ 

 

 

         Căn cứ  đề án ngày 06/10/2014 của Trường Mầm non Việt Mỹ  về việc xây 

dựng Đề án đầu tư thành lập  Trường Mầm non Việt Mỹ  

         Căn cứ Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy Ban Nhân Dân 

quận Tân Phú về việc cho phép thành lập Trường Mầm non Việt Mỹ; 

 Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-GDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú  cấp Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối 

với Trường Mầm non Việt Mỹ; 

         Trường Mầm non Việt Mỹ  báo cáo tình hình Bổ sung  đề án của trường như 

sau: 

I.Về đất đai:  

    - Trường Mầm non Việt Mỹ  có thuê 1 căn hộ thuộc quyền sở hữu nhà ở và quyền 

sử dụng đất ở . 

 + Địa chỉ nhà ở ( cũ ) là 405 B Nguyễn Sơn, phường 18 quận Tân Bình , nay 

đổi số nhà mới là: 93 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. 

II. Về Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ: 

1/.Cơ sở vật chất:  

 Số nhà : 93 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. 

- Diện tích đất :  195,0m
2 

- Diện tích xây dựng: 152,7m
2 

- Diện tích sử dụng : 152,7m
2
 

- Có  1 phòng học là lớp mầm  và sân chơi có nhiều đồ chơi ngoài trời. 
 

Phòng học thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng ; trang bị đủ vòi nước cho trẻ rửa tay, 

giường cá nhân, kệ góc chơi, đồ dùng đồ chơi, quạt treo tường,quạt trần,  kệ tủ  để 

gối, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi của trẻ, trải sàn gỗ… 

Tổng diện tích  thuê 1 căn hộ được sử dụng là 152,7m
2 

2/. Thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 

 - Trang bị đồ chơi ngoài trời: cầu tuột , thú nhún, nhà banh, bập bênh, cổng chui…. 

 - Tại nhóm ,lớp có đồ chơi xâu hạt, lắp ráp, truyện tranh, xây dựng, gia đình,  

dụng cụ  âm nhạc… 

- Trang bị đủ đồ dùng bán trú toàn bộ bằng inox như: chén, muỗng, nồi, tủ  

sấy chén, bồn rửa, tủ hấp khăn, máy giặt, máy sinh tố, tủ lưu nghiệm thức ăn, thang 

máy để vận  chuyển thức ăn, xe đẩy thức ăn chuyển về lớp. 

- Phòng học được trang bị:   

+ Máy điều hòa ( 1 cái/  lớp mầm) 
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+ Ti vi : 1 cái /  lớp 

+ Đèn: 9 cái/  lớp 

+ Quạt trần, quạt treo: 6 cái/  lớp 

+ Sân chơi: các đồ chơi như cầu tuột, nhà banh, thú nhún, bập bênh, bóng  

rổ…Sân chơi  có 28 bóng đèn. 

III. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng – giáo dục trẻ:  

1/.Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng: 

- Chăm lo đổi mới bữa ăn cho trẻ nhiều  hình thức như: bữa ăn gia đình, tiệc 

Bujjie, Bé tập làm nội trợ …. ( 1 năm tổ chức từ 2 đến 3 lần). Mời Ban đại diện Cha 

mẹ học sinh đến tham dự . 

- Thực hiện chuyên đề Thao tác chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non 

- Liên hệ trạm Y tế phường tổ chức cho cháu khám sức khỏe lần/ năm và tẩy giun 

2 lần/ năm. Chú trọng theo dõi đến kết quả sau khi khám sức khỏe về Mắt học đường 

và răng miệng cho trẻ để thông báo đến phụ huynh quan tâm đến sức khỏe trẻ hơn. 

- Lồng ghép vào các bộ môn học và hoạt động  để giáo dục sức khỏe, giáo dục vệ 

sinh, giáo dục dinh dưỡng, giáo dục an toàn  cho trẻ, nhất là thao tác rửa tay đúng quy 

trình để phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm . 

- Giáo viên có tham gia lớp tập huấn Sơ cấp cứu do quận tổ chức.  

- Hàng năm trường tổ chức củng cố kỹ năng tập huấn Sơ cấp cứu, phòng tránh tai 

nạn thương tích trẻ  tại đơn vị ( lý thuyết và thực hành ) 

- Tăng cường công tác kiểm tra và liên hệ với đội phòng cháy chữa cháy 

 ( PCCC )của quận Tân Phú khảo sát lắp đặt hệ thống PCCC và có biên bản đủ điều 

kiện để  đảm bảo an toàn cho trẻ  

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu theo quy định. Định kỳ 3 tháng/ lần  

kiểm tra tủ thuốc còn hạn dùng hay không để tiếp tục mua bổ sung các loại thuốc 

thông thường. 

- Trường thực hiện xét nghiệm mẫu nước 1 năm / lần và ký Hợp đồng mua  

bán của các công ty thực phẩm rau sạch Vạn Hoa, sữa bột Cô gái Hà Lan, nước uống 

đóng bình Bridrico… 

- Tổ chức tập huấn phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho toàn 

thể CB-GV-nhân viên và phụ huynh tham dự ( 1 năm/3 lần) 

- Liên hệ trạm Y tế phường Phú Thạnh và TTYTDP quận  phun xịt thuốc muỗi , 

Cloramin B theo định kỳ 1 năm (từ 2 đến 3 lần.) 

- Định kỳ hàng tháng trang bị hóa chất  khử trùng Javel, các dụng cụ vệ sinh để 

thực hiện làm vệ sinh ngày, tuần, tháng theo lịch.Bổ sung trang thiết bị đồ dùng bán 

trú cho bếp ăn và lớp. 

- Tăng cường kiểm tra lịch làm vệ sinh của lớp, bộ phận để phòng chống dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ và kiểm tra thường xuyên về các thiết bị điện để 

phòng chống cháy nổ trong nhà trường.Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra Đảm 

bảo an toàn cho trẻ trong trường học... 
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* Khẩu phần dinh dưỡng trẻ:  

 Thức ăn sáng của trẻ: 

 + MG: Đạm: 26,23%; Béo: 33,83%; Đường: 46,45%; Calo: 29,38% 

 Cơm trưa và xế:  

 + MG: Đạm: 59,58%; Béo: 59,42%; Đường: 59,64%; Calo: 57,09% 

2/. Hoạt động Giáo dục :  

- 100%  lớp mẫu giáo  thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Hội thi làm đồ dùng dạy học  đồ 

chơi tự tạo bằng các nguyên vật liệu mở, phế thải. 

- Thực hiện hồ sơ sổ sách giáo viên theo đúng kế hoạch giáo dục . Kế hoạch giáo 

dục thực hiện phần mềm Mindjet-mindmanager 

- Sưu tầm giáo án mẫu trên mạng để gợi ý cho giáo viên sáng tạo trong phương 

pháp giảng dạy. 

- Bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học- đồ chơi theo Thông tư 02 và 34 

cho  lớp . 

- Xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên và triển khai cho giáo viên tự  học 

bồi dưỡng  thường xuyên để nâng cao tay nghề. 

- Tăng cường kiểm tra dự giờ các bộ môn và các hoạt động để bồi dưỡng giáo viên 

có chuyên môn đồng bộ.  

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho trẻ tham quan dã ngoại 

theo Kế hoạch của nhà trường  

*  Học bồi dưỡng thường xuyên của  cán bộ,giáo viên: 2/2  Tỷ lệ: 100% 

*  Tổ chức các hội thảo, chuyên đề 

- Triển khai  cho giáo viên “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển 

nhận thức” trong trường mầm non. 

- Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, 

xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục thể hiện rõ phương pháp, 

hình thức tổ chức cho trẻ “chơi mà học, học bằng chơi” và thiết kế môi trường giáo 

dục lấy trẻ làm trung tâm. Hội thảo “Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non”  

   *  Tiếp tục củng cố các Chuyên đề  

- “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động”,  “Tiếp tục đổi mới trang 

thiết bị giáo dục thể chất theo hướng khuyến khích trẻ tích cực đa dạng” (năm thứ 4); 

“Tổ chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ”, “Xây dựng môi trường thân thiện”,  

“Đánh giá giáo viên tổ chức hoạt động vui chơi”  

- Đổi mới phương pháp trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc,Tạo 

hình,  phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non .  

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong trường mầm non:  

+ 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin  qua việc thực hiện  
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+ Tổ chức, thực hiện tốt việc sử dụng mạng nội bộ trong quản lý kế hoạch giáo 

dục của giáo viên, trong quản lý và chỉ đạo các hoạt động chăm sóc giáo dục.  

 Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chất lượng trường trong việc bồi dưỡng 

chuyên môn qua hình thức dự giờ, chuyên đề, tham quan học tập hỗ trợ nâng cao chất 

lượng chăm sóc và giáo dục trẻ cho nhóm, lớp trong Kế hoạch phân công theo tổ  

quản lý. 

*  Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non . 

Tiếp tục thực hiện công tác báo cáo Tự đánh giá. Rà soát các Chỉ số, Tiêu chí 

chưa đạt để tham mưu và có biện pháp đưa vào kế hoạch cải tiến  chất lượng giáo dục 

với kết quả như sau:  

          - Số lượng và tỷ lệ các Chỉ số đạt và không đạt: 

          Đạt:              76/87  Tỷ lệ:  87,35% 

          Không đạt:    11/87  Tỷ lệ:  12,64% 

- Số lượng và tỷ lệ các Tiêu chí đạt và không đạt: 

          Đạt:              20/29  Tỷ lệ:  68,5% 

          Không đạt:    9/29   Tỷ lệ:  34,5% 

- Số lượng và tỷ lệ Tiêu chuẩn đạt và không đạt: 

Đạt:   1/5   Tỷ lệ:  20% 

Không đạt:   4/5   Tỷ lệ:  80% 

- Tự đánh giá: Cấp độ I 

Một số Tiêu chuẩn, Tiêu chí không đạt sẽ phấn đấu và có biện pháp cải  

tiến chất lượng như sau: 

- Tham mưu chủ đầu tư bổ nhiệm phó hiệu trưởng nuôi, dạy, thành lập chi 

đoàn. 

- Phấn đấu tích cực tham gia phong trào thi đua của Ngành 

- Động viên giáo viên sưu tầm tài liệu sách báo để bổ sung  kiến thức cơ bản về 

giáo dục trẻ khuyết tật, học hỏi thêm kinh nghiệm trường bạn để có hướng giáo dục 

trẻ khuyết tật đạt hiệu quả tốt hơn. 

- Tổ chức cho trẻ mẫu giáo tham gia dã ngoại theo kế hoạch nhằm giúp trẻ hiểu 

thêm về thế giới xung quanh đồng thời được trải nghiệm về cuộc sống thực tại . 

- Tiếp tục tham mưu cải tạo cơ sở vật chất  và trang thiết bị cho bếp ăn ngày  

càng khang trang hơn, thoáng mát hơn  

 - Đảm bảo các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các 

tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 07/2016/TT-

BGDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình. 

 - Chuẩn bị nội dung trong việc chăm sóc nuôi – dạy trẻ để tổ chức Họp phụ 

huynh lớp  ngay đầu năm  học 2017 – 2018 nhằm thông báo phụ huynh về việc chăm 

sóc nuôi – dạy trẻ. Giải đáp những thắc mắc từ phía phụ huynh  qua hình thức tổ chức 

Đại hội Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2017 – 2018, Sơ kết học kỳ I, tổng kết cuối năm 

học. 

IV. Về tổ chức nhân sự: 
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Tổng số Cán bộ ,giáo viên, nhân viên:  3 trong đó:  

  + Hiệu trưởng:  1    Đại học mầm non; có bằng cán bộ quản lý giáo dục       

  + Giáo viên:    2  ( TCMN: 2/2 )  

        Chủ trường: Bà Võ Thị Hoàng Trang  

- Sinh ngày: 27/7/1977 

- Trình độ văn hóa:  THPT 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh 

- Nghề nghiệp: Chủ trường mầm non Việt Mỹ 

- Địa chỉ thường trú: 95,97 Nguyễn Sơn ; Phường Phú Thạnh; Quận  

Tân Phú 

- Vai trò: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cấp trên về mọi hoạt  

động của cơ sở. 

a) Hiệu trưởng  ( danh sách kèm theo ) 

b) Giáo viên     ( danh sách kèm theo ) 

Từng Cán bộ, giáo viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi công 

việc đang đảm nhận. 

          Toàn thể Cán bộ, giáo viên được ký hợp đồng lao động sau 1 tháng thử việc và 

được tham gia mua Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm 

tai nạn theo quy định Nhà nước. Cán bộ, giáo viên tham gia học tập chính trị do 

Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận tổ chức. Đối với giáo viên tham dự các buổi 

chuyên đề do các trường bạn tổ chức theo chỉ đạo của Tổ Mầm non. 

             Cán bộ quản lý và giáo viên đều được đào tạo chuyên môn, có trình độ chuẩn 

từ Trung cấp đến Đại học. 

             Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

             Giáo viên ( 2 / 2 ) thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non. 

c) Chiêu sinh trẻ: 

Năm học 2017 – 2018  trường mở thêm 1 lớp mẫu giáo với tổng số là 25 trẻ / 2 giáo 

viên  

V. Về tài chính: 

   Trường Mầm non Việt Mỹ hoạt động dưới sự quản lý của Công ty Đại Phú  

Cường   

a) Vốn đầu tư hoạt động: 300.000.000VNĐ, trong đó: 

             - Xây dựng:        0    VNĐ 

             - Cơ sở vật chất: 61.449.500 VNĐ  

             - Vốn hoạt động:      300.000.000  VNĐ 

   b)  Thu học phí và các khoản thu khác như sau: 

 

Các khoản thu Mẫu giáo 

Ăn sáng : 10.000đ/ngày  260.000đ 

Ăn trưa và xế : 25.000đ/ngày 650.000đ 

Học phí 940.000đ 

Phục vụ bán trú 575.000đ 

Vệ sinh phí  145.000đ 

Năng khiếu (võ, đàn ) 400.000đ 

Sữa, yaourt  200.000đ 

Tổng cộng 3.170.000đ 
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    c) Dự kiến chi:  

        * Dịch vụ công cộng, mua sắm thiết bị:  

         1. Điện:    9.000.000 đ/ BQ tháng 

         2. Nước:    375.000 đ/ BQ tháng 

         3. Internet:  1.483.000đ/ BQ tháng 

         4. Điện thoại: 210.000đ/ BQ tháng                                          

         5. Bảo trì máy móc: 0đ/ BQ tháng                                

         6. Vệ sinh phí, vệ sinh môi trường: 120.000 đ/BQ tháng 

         6. Mua sắm thiết bị, dụng cụ: 1.400.000đ/BQtháng   

        * Chi lương Cán bộ quản lý, giáo viên : 

               + Hiệu trưởng:   9.500.000 triệu / tháng 

               + Giáo viên:   4.582.000 triệu / tháng 

          *Tiền ăn trưa của CB,GV:   25.000đ /người/ngày. 

    * Phụ cấp ăn sáng: 200.000đ/ người/tháng 

 

          Trên đây là báo cáo về tình hình triển khai Đề án bổ sung tại điểm 93 đường 

Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú của  Trường Mầm non Việt Mỹ. 

Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú quan tâm,giúp đỡ, tạo điều 

kiện cho nhà trường được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Nhà nước. 

 

Nơi nhận:                        HIỆU TRƯỞNG                               

- UBND Phường Phú Thạnh; 

- UBND Quận; 

-PGD&ĐT Quận; 

-Lưu ( VT )./. 

        

Nguyễn Thị Ngọc Oanh 


