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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 487 /SGDĐT-GDTrH
V/v báo cáo kết quả triển khai thực
hiện một số văn bản qui phạm pháp
luật về lĩnh vực giáo dục thể chất, thể
thao và y tế trường học

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện công văn số 731/BGDĐT-GDTC ngày 9/3/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số văn bản qui phạm
pháp luật về lĩnh vực giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổng hợp ý kiến của các cơ sở giáo dục
trực thuộc và báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT về việc
ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.
2. Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003 của Bộ GDĐT về việc
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao
trong giáo dục phổ thông.
3. Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2001 của Bộ GDĐT về việc
ban hành Quy chế Giáo dục Thể chất và Y tế trường học.
(nội dung báo cáo chi tiết theo Phụ lục 1 và 2 được gửi kèm theo công văn này)
Đề nghị các đơn vị triển khai báo cáo theo nội dung văn bản (01 file word và 01
file excel) và gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học theo địa chỉ email:
phonggdtrh.sogialai@moet.edu.vn và levinhloigialai@gmail.com) trước ngày
30/3/2020. Nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ ông Lê Vĩnh Lợi, chuyên viên phòng
GDTrH Sở, điện thoại 0914 013 831 để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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