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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các nhóm trẻ độc lập tư thục 

trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai năm 2022 

 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước các nhóm trẻ độc lập tư thục 

hoạt động trên địa bàn phường theo đúng quy định của pháp luật. UBND 

phường xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động nhóm trẻ độc lập tư thục trên 

địa bàn phường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích. 

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ cơ sở để đưa hoạt động các 

nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn phường quản lý hoạt động hiệu quả, chất 

lượng và đi vào nề nếp. Theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Chính 

phủ ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 

năm 2018 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Văn bản số 06/VBHN-

BGDĐT ngày 18/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Văn bản hợp nhất số 

04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ 

độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục 

đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. 

2. Yêu cầu: 

Kiểm tra tất cả các nhóm trẻ độc lập tư thục đang hoạt động trên địa bàn, kể 

cá các nhóm trẻ đã được cấp phép và chưa cấp phép (nếu có). 

Quá trình kiểm tra phải thực hiện đúng theo các văn bản của pháp luật, việc 

kiểm tra phải đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, không làm ảnh hưởng 

đến các hoạt động của các tổ chức, cá nhân có liên quan, thực hiện đầy đủ chế 

độ thông tin, báo cáo kịp thời. 

Trong quá trình kiểm tra phải có biên bản, xử lý nghiêm các hành vi sai 

phạm theo quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG: 

1. Nội dung kiểm tra: 



Kiểm tra hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn phường 

Nguyễn Thị Minh Khai theo các quy định theo các quy định tại Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2017 Quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục; Văn bản số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/06/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư 

thục; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường mầm non;  

2. Thời gian kiểm tra. 

Trong năm 2021, kiểm tra thường xuyên theo tháng, theo quý và đột xuất. 

3. Đối tượng kiểm tra. 

Các nhóm trẻ độc lập tư thục đang hoạt động trên địa bàn phường Nguyễn 

Thị Minh Khai. 

4. Thành phần tổ kiểm tra: 

Tổ kiểm tra liên ngành phường Nguyễn Thị Minh Khai. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Giao cho bà Nông Thị Thanh Nhàn công chức Văn hóa – Xã hội phường 

chủ trì triển khai thực hiện; 

- Đề nghị trường Mầm non, Công an, đội thuế, Trạm Y tế phường Nguyễn 

Thị Minh Khai cử cán bộ, công chức tham gia phối hợp kiểm tra các nhóm trẻ 

độc lập tư thục trên địa bàn phường; 

- Tổ trưởng tổ dân phố có các nhóm trẻ hoạt động, phối hợp tạo mọi điều 

kiện khi được tổ kiểm tra của phường yêu cầu. 

- Đề nghị các nhóm trẻ phối hợp với Tổ kiểm tra làm việc theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nhóm trẻ tư thục của UBND phường Nguyễn 

Thị Minh Khai, căn cứ kế hoạch này đề nghị các bộ phận có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- CT, phó CTUBND phường; 

Gửi bản giấy: 
- Tổ liên ngành (t/h); 

- Tổ dân phố số 05, 07, 08, 11, 12, 16; 

- Các nhóm trẻ; 

- Lưu VP + VH-XH. 
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