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V/v thực hiện báo cáo hiện trạng
sức khỏe học sinh

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Công văn số 4108/BGDĐT-GDTC ngày 20/9/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học
sinh, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Sở
(gọi chung là đơn vị) tổ chức thực hiện, cập nhập tình hình sức khỏe trẻ mẫu
giáo, học sinh phổ thông trên hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) toàn ngành, cụ thể
như sau:
1. Nội dung báo cáo
a) Đối với trẻ mẫu giáo (từ 36 tháng tuổi trở lên): Cập nhật, báo cáo các
chỉ số về chiều cao (cm), cân nặng (kg).
b) Đối với học sinh phổ thông: cập nhật, báo cáo chiều cao (cm), cân nặng
(kg); số lượng học sinh biết bơi, không biết bơi; các bệnh về mắt và báo cáo chỉ
số khối cơ thể (BMI).
Tài liệu hưởng dẫn thực hiện báo cáo tại Phụ lục 1 và được đăng tải trên
hệ thống CSDL toàn ngành tại địa chỉ http://csdl. moet. gov. vn.
2. Tổ chức thực hiện
Để báo cáo thống kê trực tuyến được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, Sở
GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (gọi chung là cơ sở
giáo dục) trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác,
đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp quản lý trực tiếp trước ngày 15/10/2021.
b) Các phòng GDĐT có trách nhiệm đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm
tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo
cáo lên Sở GDĐT trước ngày 22/10/2021.
3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT
a) Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học có trách nhiệm đôn
đốc các phòng GDĐT thực hiện việc rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo kịp
thời theo quy định.
b) Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường
xuyên có trách nhiệm đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo
cáo của các trường phổ thông trực thuộc Sở.
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4. Hỗ trợ kĩ thuật và nội dung báo cáo
a) Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email:
csdl@moet.edu.vn và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến.
b) Liên quan đến tài khoản quản trị các trường THPT trực thuộc Sở, các
phòng GDĐT liên hệ Ông: Lê Công Sự, điện thoại: 0905.272.438.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo lên
cấp trên theo thời gian quy định. Báo cáo về GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung
học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên) theo 2 hình thức: bằng văn
bản điện tử có chữ ký số của lãnh đạo đơn vị và qua hệ thống báo cáo trực tuyến
tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị
liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và
Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng CM NV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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