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Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

  

 Căn cứ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và quy định 

về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục. Thực hiện Công văn số 

4108/BGDĐT-GDTC ngày 20/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn 

số 10077VP-KGVX ngày 21/9/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về việc 

thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh. 

 Để có cơ sở đánh giá thực trạng, kịp thời đưa ra cơ chế chính sách, định 

hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, y tế trường 

học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

 1. Sau khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường chủ động phối 

hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ 

năm học 2021-2022 cho học sinh để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe. 

 2. Tổ chức cập nhật và báo cáo tình hình sức khỏe trẻ mẫu giáo, học sinh 

phổ thông trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành, cụ thể: 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo: 

 + Các trường mầm non trên địa bàn cập nhật, báo cáo các chỉ số về chiều 

cao (cm), cân nặng (kg) đối với trẻ mẫu giáo (từ 36 tháng tuổi trở lên); 

 + Các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn cập nhật, báo cáo chiều 

cao (cm), cân nặng (kg); thông tin biết bơi, không biết bơi, bệnh về mắt, bệnh về 

cột sống. 

 - Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo 

dục thường xuyên: chủ động cập nhật, báo cáo chiều cao (cm), cân nặng (kg); 

thông tin biết bơi, không biết bơi, bệnh về mắt, bệnh về cột sống. 

 Lưu ý: 

 - Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo tại Phụ lục 1 (kèm theo) và được 

đăng tải trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ 

https://csdl.moet.gov.vn.  

https://csdl.moet.gov.vn/
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 - Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: 

csdl@moet.edu.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến cung cấp sau khi đăng 

nhập (chi tiết hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ https://tinyurl.com/883v2je2). 

 - Hỗ trợ về nội dung báo cáo: Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (đồng chí Cao Khả Thọ, điện thoại 0943079662, email: cktho@moet.gov.vn).   

   Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu bảo 

đảm đầy đủ, chính xác, đúng thời gian qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ 

https://csdl.moet.gov.vn và báo cáo kết quả thực hiện qua email: 

cttt@hanoiedu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC Bộ GDĐT; 

- VP UBND TP; 

- UBND các Q, H, TX (để p/h chỉ đạo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng GDPT, GDMN, GDTX-CN, VP Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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