UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

298 /SGDĐT-GDMNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

V/v báo cáo việc thực hiện Quy chế phối hợp
giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
thực hiện công tác y tế trường học.

04

tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thĩ xã, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
đã ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH-SYT-SGDĐT. Để tổng hợp các thông
tin, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở báo
cáo việc triển khai thực hiện (mẫu báo cáo Phụ lục đính kèm)
Báo cáo việc thực hiện đề nghị gửi về Sở GDĐT (qua phòng GDMNTH)
trước ngày 10/5/2021 và qua địa chỉ truongvanbi@phuyen.edu.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Ái

MẪU BÁO CÁO
V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp Giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Phú Yên thực hiện công tác y tế trường học
I. Nội dung phối hợp
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.
2. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh.
3. Giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, hỗ trợ cải thiện môi trường học
tập cho học sinh tại các trường học, triển khai các văn bản của các cấp về phòng
chống COVID-19
4. Công tác phối hợp kiểm tra đánh giá công tác y tế trường học
II. Trách nhiệm thực hiện
Thuận lợi, khó khăn
III. Đề xuất, kiến nghị

