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   Số:        /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động  

của Hội đồng bộ môn cấp học mầm non 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU 

 

 Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kẻm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng bộ môn cấp học mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các 

đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:    

GIÁM ĐỐC 

- Như điều 2; 

- Bộ GDĐT (để b/c);; 

- Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở (tt); 

- Lưu: VT, GDMNTH, ThuậnHTT.                                                                           

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 



UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp học mầm non  

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày      /11/2022 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp học mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Văn bản này áp dụng đối với những người là thành viên của Hội đồng bộ 

môn cấp tỉnh, cấp học mầm non; các đơn vị, cơ quan thuộc Sở GDĐT và các 

đơn vị có liên quan đến giáo dục mầm non (GDMN). 

 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 

 

Điều 3. Chức năng của bộ đồng chuyên môn 

Hội đồng bộ môn là một tổ chức của Sở GDĐT có chức năng tham mưu, tư 

vấn về chuyên môn thuộc lĩnh vực GDMN. 

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng bộ môn 

1. Tham gia đánh giá chương trình GDMN, chương trình ngoại ngữ (Tiếng 

anh) và các quy định về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, công tác quản lý và 

sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở GDMN. 

2. Đề xuất và kiến nghị với Giám đốc Sở GDĐT các vấn đề liên quan đến 

chương trình, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ GDMN đảm bảo tỉnh 

khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong tổ chức quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

trẻ trong các cơ sở GDMN. 

3. Tư vấn, góp ý cho Sở GDĐT những cơ sở lí luận, phương hướng và giải 

pháp nhằm giải quyết các vấn đề về chuyên môn còn vướng mắc, cần tháo gỡ 

trong thực tiễn triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn ở các 

cơ sở GDMN; các vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng GDMN. 



 

4. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ trong các 

cơ sở GDMN khi được điều động. 

5. Tham gia biên soạn tải liệu chuyên đề, tập huấn, hướng dẫn (cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, cha, mẹ, người giám hộ trẻ em) về các vấn đề liên quan để 

nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non. 

6. Tham gia tổ chức, báo cáo viên tại các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh 

hoạt chuyên môn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu hàng năm của 

ngành.  

Điều 5. Quyền hạn của Hội đồng bộ môn 

1. Được các đơn vị thuộc Sở GDĐT, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho hoạt động của Hội đồng. 

2. Được thăm lớp, xem hồ sơ chuyên môn, dự các hoạt động ở cơ sở 

GDMN và tham dự các hội nghị, hội thảo có nội dung liên quan đến các hoạt 

động chuyên môn thuộc lĩnh vực GDMN khi cần thiết.  

3. Thành viên Hội đồng bộ môn được thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện để 

tham gia các hoạt động của Hội đồng theo chương trình công tác. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 

Điều 6. Cơ cấu của Hội đồng bộ môn 

 Hội đồng bộ môn bao gồm một Hội đồng chung; 05 tổ chuyên môn phân 

chia theo lĩnh vực phát triển và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng chung. 

1. Hội đồng chung gồm 01 Chủ tịch là Lãnh đạo Sở; 02 Phó Chủ tịch là 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục mầm non - tiểu học, Thư ký và các thành viên là Lãnh 

đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non -  tiểu học, chuyên viên mầm non 

phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng) và giáo viên cốt cán các trường mầm non. 

2. Hội đồng bộ môn chia thành 05 tổ chuyên môn theo lĩnh vực phát triển, 

gồm: Lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực Phát triển nhận thức; Lĩnh vực 

Phát triển thẩm mỹ; Lĩnh vực Phát triển thể chất; Lĩnh vực Phát triển tình cảm 

kỹ năng – xã hội. Mỗi tổ gồm Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên khác. 

3. Hội đồng bộ môn cần bảo đảm đủ thành viên thuộc các đơn vị huyện, thị 

xã, thành phố. Bảo đảm tính cân đối về số lượng và thành phần tham gia để thực 

hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi và toàn diện các vấn đề chuyên môn về 

GDMN ở cấp huyện và cấp tỉnh. 

Điều 7. Số lượng thành viên của Hội đồng bộ môn  

1. Số lượng thành viên Hội đồng chung, ngoài Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

phải đảm bảo mỗi huyện có ít nhất 05 (năm) thành viên tham gia (riêng huyện 

Côn Đảo, xin không tham gia). 



 

2. Số lượng thành viên Hội đồng chuyên môn không quá 50 (năm mươi) 

người. 

Điều 8. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng bộ môn 

1. Tiêu chuẩn chung: Thành viên Hội đồng bộ môn phải đạt trình độ đào 

tạo từ đại học trở lên; đã tham gia công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm; 

có năng lực chuyên môn giỏi, tư cách đạo đức tốt và có uy tín cao; có đủ sức 

khỏe để tham gia các hoạt động của Hội đồng. 

2. Ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, thành viên Hội đồng bộ môn là 

cán bộ quản lý cơ sở GDMN phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm hiệu 

trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở GDMN, được cấp có thẩm quyền đánh giá 

đạt mức tốt theo chuẩn hiệu trưởng, thành viên Hội đồng bộ môn là giáo viên 

phải được cấp có thẩm quyền đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm 

non đạt mức tốt, đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.  

Điều 9. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng 

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng, phân công 

trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; chuẩn bị chương trình và nội dung các 

phiên họp của Hội đồng. 

2. Triệu tập họp Hội đồng và quyết định việc mời các thành viên, cộng tác 

viên đến dự họp khi cần thiết. 

3. Giải quyết những công việc có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của 

Hội đồng bộ môn. 

Điều 10. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng, Tổ phó và 

Thư ký Hội đồng 

1. Phó Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về phần công việc do Chủ tịch 

Hội đồng phân công, thay mặt Chủ tịch điều hành và giải quyết công việc của 

Hội đồng khi Chủ tịch vắng mặt; giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung. 

chương trình và điều kiện làm việc cho các kỳ họp của Hội đồng. 

2. Tổ trưởng, Tổ phó có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

các hoạt động chuyên môn trên địa bàn được phân công phụ trách theo chương 

trình công tác của Hội đồng bộ môn trong năm học. 

3. Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị các điều kiện làm việc 

cho các kỳ họp của Hội đồng; ghi chép đầy đủ và chính xác các ý kiến phát biểu 

tại các cuộc họp của Hội đồng; thông qua các báo cáo, biên bản, kiến nghị của 

Hội đồng sau mỗi phiên họp. 

Điều 12. Cơ chế hoạt động của Hội đồng bộ môn 

1. Các thành viên Hội đồng bộ môn được Sở GDĐT đề xuất và mời tham 

gia, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tích cực tham gia các hoạt động 

của Hội đồng. Thành viên hội đồng vì lí do đặc biệt không thể tham gia họp trực 

tiếp, có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng trước khi tổ chức 

họp. 

2. Trên cơ sở đề nghị của các thành viên Hội đồng bộ môn, Hội đồng trình 

Lãnh đạo Sở GDĐT xem xét và quyết định những vấn đề chung của Hội đồng. 



3. Chủ tịch Hội đồng bộ môn sử dụng con dấu của Sở GDĐT; Tổ trưởng, 

Tổ phó thuộc Hội đồng bộ môn ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công. 

Điều 13. Nhiệm kỳ của Hội đồng bộ môn 

Thời gian một nhiệm kì của Hội đồng bộ môn là 03 năm học (hẳng năm, 

thực hiện kiện toàn) kể từ ngày ki Quyết định thành lập Hội đồng bộ môn. 

Điều 14. Định kỳ hoạt động của Hội đồng bộ môn 

1. Mỗi năm Hội đồng chuyên môn tổ chức sinh hoạt 02 lần theo định kỳ và 

triệu tập các cuộc họp không theo định kỳ khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc 

Sở GDĐT. 

2. Các Tổ chuyên môn hoạt động theo kế hoạch do Phó Chủ tịch Hội đồng 

đề ra và được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt. 

 

Chương IV  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 15. Đơn vị thường trực của Hội đồng bộ môn 

1. Phòng Giáo dục mầm non - tiểu học Sở GDĐT chủ trì và phối hợp với 

các phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng và các đơn vị liên 

quan để tổ chức các hoạt động của Hội đồng bộ môn. 

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng bộ môn thực hiện theo quy định hiện 

hành lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

Điều 16. Khen thưởng và kỷ luật 

1. Các đơn vị và cả nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội 

đồng bộ môn được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng. 

2. Cá nhân hoặc đơn vị vi phạm nguyên tắc, lạm dụng quyền hạn, không 

đảm bảo nội dung, chương trình công tác gây ảnh hưởng đến hoạt động của 

ngành, tùy mức độ sai phạm Sở GDĐT xem xét phê bình, kỷ luật hoặc đề xuất 

cấp có thẩm quyền phê bình, kỷ luật theo quy định hiện hành./. 
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