
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v Báo cáo số liệu về công tác y tế 

trường học phục vụ cho Kế hoạch thực 
hiện Quyết định 85/QĐ-TTg ngày 

17/01/2022   

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, PTDTNT trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh.

Thực hiện Công văn số 822/UBND-KGVX ngày 11/02/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-
TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế 
trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở 
giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2022 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg 
ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường 
học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 
2021-2025;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Thủ trưởng đơn vị báo cáo thông tin, 
số liệu về công tác y tế trường học (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Thời gian các đơn vị gửi thông tin báo cáo chậm nhất ngày 21/4/2022.
- Hình thức: gửi file mềm qua Qoffice; kênh trao đổi nội bộ bà Đinh Thị 

Ngàn Thương, Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Công tác học sinh, sinh viên 
- Pháp chế nhận.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSVPC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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