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

Kính gửi:
- Các trường Mầm non/Mẫu giáo, TH, THCS, TH&THCS;
- Các nhóm trẻ tư thục.
Thực hiện Công văn số 2251/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 02/10/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã đề nghị các trường Mầm non/Mẫu giáo,
TH, THCS, TH&THCS, các nhóm trẻ tư thục 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 tại
địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn, 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 (kèm theo Công văn số
4108/BGDĐT-GDTC ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT).
2. Tổ chức thực hiện
Để báo cáo thống kê trực tuyến được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, Phòng 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 14/10/2021.
b) Các đồng chí phụ trách chuyên môn từng cấp học 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 20/10/2021.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về
Phòng GDĐT (qua bộ phận phụ trách chuyên môn từng cấp học: Mầm non-0869.546.252,
TH-0355.123.148, THCS-083.66.13579) để được hướng dẫn./.
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