B ộ GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SốiẶÍÍ^QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngayetrf' thảng^o năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
v ề việc thành lập Hội đồng biên soạn Bộ tài liệu
“Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” trong giáo dục mầm non”
B ộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ câu tô chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Hội đồng biên soạn Bộ tài liệu “Hướng dẫn tích hợp nội
dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo
dục mầm non” (có Danh sách kèm theo).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng có nhiệm vụ biên
soạn Bộ tài liệu nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và tự giải thê
sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c)
- Lưu: VT, GDMN.

Nguyễn Thị Nghĩa

ịt ĐÀO TẠO
DANH SÁCH
Hội đồng biên soạn Bộ tài liệu
nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức,
cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”
(Kèm theo Quyết định số

4 $SJ/Q Đ -B G D Đ T ngày oỉ4 th ả n g /ớ năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT

Họ và tên

Chức vụ, đon vị công tác

1

Ông Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Mầm non

2

Bà Lý Thị Hằng

Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Mầm non

3

Bà Lương Thị Bình

4

Bà Cao Thị Hồng Nhung

Nguyên nghiên cứu viên chính, Trung tâm nghiên
cứu GDMN, Viện KHGDVN
Chuyên viên, Vụ Giáo dục Mầm non

ĐÀO TẠO
DANH MỤC
í/dẫn tích hợp nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo
ong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”
Quyết định số
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT
1
2

Tên tài liệu
H ướng dẫn tích họp nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
và phong cách Hồ Chí M inh” trong giáo dục m ầm non
Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)

3

Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)

4

Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)

