UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1722 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý công tác
Y tế trường học

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 nhưng các trường
học đã nhanh chóng thích ứng, nỗ lực cố gắng với nhiều giải pháp tích cực và đã
hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Năm học 2020-2021 được triển khai trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến
phức tạp, vì vậy, đề nghị các nhà trường đặc biệt quan tâm hơn công tác phòng
chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và
Bộ GD&ĐT tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày
12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học.
Để công tác chỉ đạo, hướng dẫn về Y tế trường học được kịp thời và liên
thông, Sở GD&ĐT đề nghị các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong việc theo dõi, quản lý tình hình sức khỏe học sinh, cập nhật và báo cáo
đầy đủ, chính xác cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp; xem xét triển khai các
phần mềm ứng dụng về Y tế trường học (như Edu-heath, quản lý trường học,…).
Các phòng GD&ĐT theo dõi, đôn đốc các trường Mầm non, Tiểu học,
THCS trên địa bàn để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, thông suốt từ trường đến
huyện và đến tỉnh.
Trong quá trình triển khai, báo cáo những vướng mắc, bất cập về Phòng
Chính trị tư tưởng để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- TP: KHTC, GDMN, GDPT, TXCN;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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