
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai sử dụng tài liệu hướng dẫn 

nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt 
và phòng, chống suy giảm thị lực cho  trẻ em 

trong các cơ sở giáo dục mầm non

       
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 105/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 17/01/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc triển khai sử dụng tài liệu hướng 
dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng chống suy giảm thị lực 
cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng 
các trường mầm non, mẫu giáo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông tin rộng rãi đến cán bộ quản lí, nhân viên y tế trường học tài liệu 
hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm 
thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

2. Truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT hoặc theo file đính kèm 
để tải tài liệu về nghiên cứu, khai thác, sử dụng làm tài liệu tập huấn, hướng dẫn 
cho nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Nhận được công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị 
trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi đính kèm Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ 
GDĐT và tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và 
phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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