
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /QĐ-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2023 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt 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  

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/ 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17 ngày 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục 

mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 7069/BYT-MT ngày 06/12/2022 

về việc góp ý cho dự thảo 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; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/12/2022 của Hội đồng thẩm định 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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 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 (Tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Tài liệu được sử dụng để tập huấn cho nhân viên y tế trường học 

trong các cơ sở giáo dục mầm non và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo để khai thác, sử dụng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-85-qd-ttg-2022-chuong-trinh-y-te-truong-hoc-trong-cac-co-so-giao-duc-mam-non-500959.aspx
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Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở 

Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);  

- Bộ Y tế (Các Cục: QLMTYT, YTDP; Viện  

SKNNMT); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;  

- Vụ GDMN, Cục NG&CBQLGD (để t/h); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;  

- Lưu: VT, Vụ GDTC.  
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 

 
 
 

Ngô Thị Minh 
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